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เผยแพร่/

15th Anniversary ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560079 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

วันที่วาง 07/09/2560 2 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

รหัสปก DVD G1160047 3 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

4 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

5 รักเอย อู๏ อู๏ อู๏ อู๏ อู๏...เคยคิดวําเจอแล๎ว DA endorphine √

6 อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านําเธอมารํวมทาง วง Endorphine √

7 มีฟ้า มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตํคิดถึง+อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine √

8 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

9 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

10 ถึงเวลาฟัง ก็นานเทาํไรแล๎ว ที่ฉันต๎องคอยตามใจ DA endorphine √

11 ได๎ยินไหม ฉันรู๎เธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

12 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

13 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

14 เรื่องของเรา เธออาจได๎ยิน เสยีงของบางคนบอกมา DA endorphine √

15 จุดเริ่มต๎นของจุดจบ สายตาที่มองเห็น บอกวํารักน้ัน DA endorphine √

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

17 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหํงความจริง ทกุสิง่ชาํงวํุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

18 มันใหญํมาก ทําอยํางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยํางไร PARADOX;DA endorphine √

19 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมํรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

20 แสบ สงํยิ้มหวาน ข๎างในเชอืดเฉือน DA endorphine √

21 สกัวาปากหวาน สกัวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมํเหมือนแม๎น วง Endorphine √

22 อยากรัก ต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ เมื่อเค๎าไมํรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

23 แคํบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

24 อยากอยูํกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแล๎ว ฉันเห็นทตี๎องลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

25 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟ้าราตรี วง Endorphine √

26 หญิงไทย เป็นคนที่อํอนไหว กับเรื่องราวที่เข๎ามา DA endorphine √

27 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

28 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

29 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยูํ DA endorphine √

30 อยําบอกวําไมํมีใคร เชด็นํ้าตาเธอกํอน แล๎วคํอยมอง DA endorphine √

31 ที่เห็นและเป็นอยูํ ไมํมีอะไรน๎อยไป ไมํมีอะไรที่เธอน้ันมี DA endorphine √

32 อยําทิ้งฝัน เหมํอมองไปบนทอ๎งฟ้า ฟ้าอันกว๎างใหญํ DA endorphine √

เผยแพร่/

ผู้บ่าวขาซ่ิง ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260328 1 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

วันที่วาง 07/09/2560 2 ผ๎ูบําวขาดง บิ๊กไบด๑ สายลํา X

3 สฮิิน๎องบํ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

4 จิ๊กโก๐นําเข๎า กางเกงยีนส๑ก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

5 ผ๎ูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

6 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

7 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

8 นักสูห๎ัวใจเซิ้ง ทกุข๑ก็ทนจนก็สู ๎ยิ้มเพื่ออยูํบนเสน๎ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

9 น๎องตื่นควาย มดแดง จิราพร X

10 ไอ๎หนํุมชมุชน คนจนคืออ๎ายวันวาเลนไทน๑ยังไปไต๎หนู ศร สนิชยั √

11 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

12 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

13 ผัวเผลอแล๎วเจอกัน บัวผัน ทงัโส X

14 จิ๊กโก๐หาเกิบ ถอดไว๎หมํองน่ีจําได.๎.จําได๎ เกิบคูํใหมํ ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ทั้งใหญํทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

16 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

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

18 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

19 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

20 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

21 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

22 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

23 อยากมีแฟนเป็นโหล ดาหลา ธัญญาพร X

24 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนํุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรู๎ใจ พี สะเดิด √

25 น๎อยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตํเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

26 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน
BEST OF DA Endorphine 

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

รวมฮิต ผู้สาวขาเลาะ ปะทะ 

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กนัยายน พ.ศ.2560
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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27 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว √

28 เต๎นหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจ๎าภาพ ศร สนิชยั √

29 อีสงิห๑เหล๎าขาว วัชราภรณ๑ สมสขุ X

30 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

31 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

32 แคํมองก็มีแฮง ถึงเจ๎าบํรัก บํรอ อ๎ายกะบํซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

33 17 สเิข๎า ลําไย ไหทองคํา X

34 หัวหน๎าผ๎ูบําวแนว อยากเป็นแฟนน๎องหล๎าแตํหน๎าตา  ํบํให๎ ศร สนิชยั √

35 กะเทยแลํนไม๎ แพรวพราว แสงทอง X

36 กํากําสกาฬสนิธุ๑ เซย๑ฮัลโหลเด๎อขาดิ้นสกาฬสนิธุ๑น๎อมาแล๎ว พี สะเดิด √

37 รองูเข๎าฝัน หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝัน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

38 เป็นจั่งใด๐ลํะบัดน้ี อยากสถิามใจน๎องนาง มันเกิดอีหยังข้ึน ไหมไทย ใจตะวัน √

39 สาวขายหวี มดแดง จิราพร X

40 คันแขํวแอวลอย คันแขํวๆ ผ๎ูสาวแอวลอย เบิ่งเพิ่น ศร สนิชยั √

41 เบอร๑น๎องเลข4 บัวผัน ทงัโส X

42 บํลืม...ก็ปลื้มแล๎ว บํ กล๎าหวังอีหยังดอกผ๎ูชายบ๎านนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

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

44 ปลาร๎าขาร็อก โอย..ลํะได๎ยินเสยีงกีตาร๑หอนแล๎วของข้ึน พี สะเดิด √

45 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

46 มือพิณข๎าวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารย๑แตํบํมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

47 หลอยผัวมาออกลาย ดาหลา ธัญญาพร X

48 มอเตอร๑ไซค๑ล๎อเหี้ยน มอเตอร๑ไซค๑ล๎อเหี้ยน ทะเบียน ศร สนิชยั √

49 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

50 หนอนเฝ้าไห อยูํใกล๎ๆ...แตํบํได๎กิน ได๎แคํดมกลิ่น พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260286 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

รหัสปก DVD G1160048 2 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

4 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

6 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

8 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

10 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

12 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

13 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

14 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

16 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

17 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

18 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 บํแมํนตั๋วบํน๎อ แมํนอีหลีบํน๎อคําอ๎ายวําบํมีไผใจวําง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

20 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

21 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

22 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

24 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

25 ผูกฝ้ายด๎วยสายตา ขอผูกแขนอ๎ายด๎วยฝ้ายสายตา ทกุครั้ง ตําย อรทยั √

26 สามชาํสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

28 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

29 หัวหน๎าแก๏งค๑สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกํา ที่มีแตํความวําง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

31 เทพธิดาปลาร๎า (ละครเทพธิดาปลาร๎า)สาวบ๎านนอกบ๎านนา เอาตํอนปลาร๎า ก๎านตอง ทุํงเงิน √

32 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ตําย อรทยั X

33 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 พี่จ๐าแดงกลับมาแล๎ว ใครก็รู๎วําแตงน้ันเป็นแฟนพี่ ตําย อรทยั X

36 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อ๎ายยังคง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

38 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

39 ทา๎ยที่สดุ...อ๎ายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินย๎อนคืน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

41 เป็นแฟนเกํายังบํเกํง เจอะอ๎ายยามใดใจยังว๎าวํุน ยังบํคุ๎น ตําย อรทยั √

42 แฟนเกําบํเซาหลํอ กําลังสลิืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

44 ฟ้าฮ๎องสัง่ใจ ฟ้าเอ๐ย..ฟังเสยีงฟ้าฮ๎องโหยํน ตําย อรทยั √

45 คนเจ๎าชูอ๎ยูํที่เดียวบํได๎ ผ๎ูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยูํ ที่อูํซํอมใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 อยําดูแลกันด๎วยการโกหก อ๎ายยังดูแลเหมือนเดิมทกุอยําง ตําย อรทยั √
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47 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

48 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 เบิ่งนครพนม เชญิพี่ไปเที่ยวเลํนนครพนม เบิ่งจักเทื้อ ตําย อรทยั √

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

51 เลําสูหํลานฟัง (เวอร๑ชัน่ 1) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไว๎หน๎ารูปในหลวง รวมศิลปิน หญิง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260285 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

2 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

5 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

8 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

9 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

11 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

13 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

15 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

16 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

17 น๎องตั้งใจฮัก อ๎ายตั้งใจถ่ิม ทิ้งกันงํายๆ เห็นน๎องเป็นไม๎ไอติม เวียง นฤมล X

18 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

19 ดาวเต๎น ม.ต๎น หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ต๎น หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

20 เกลียดห๎องเบอร๑ 5 พอแฟนแตํงงานฉันเลยอกหัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา เปาวลี พรพิมล √

22 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

23 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

24 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูํอาศัยในคําวําเรา เหงามันก็ไมํเหงา เต๐า ภูศิลป์;เปาวลี พรพิมล √

25 ลํองเรือหารัก ลํองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

27 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

28 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 คนบํมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคํกอดก็บํเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

32 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

34 อยําจีบให๎ไปเจ็บ ถ๎าเห็นวําไมํสมควร ก็อยําชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 เติมให๎กัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคํทลีะนิด ทลีะนิด แคํทลีะหนํอย ตั๊กแตน ชลดา √

36 สมาคมนิยมตี๋ ตี๋นะ ต๎องตี๋นะ ต๎องตี๋นะ อะหอเจี๊ยะ มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

37 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

38 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

39 คํะคุณขา คํะคุณขา อะไรนะคะคุณขา ได๎ยินไมํชดั มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส √

40 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

41 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 คิดฮอดรอกอดแมํ กํอนนอนคึดฮอด บํได๎กอดแมํนานแคํไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

44 ผ๎ูหญิงธรรมดา...ที่กล๎ารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 เธอคือข๎อยกเว๎น วางใจให๎ใคร ไมํเคยได๎ใจคืนกลับมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

46 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ต๎นง้ิวกลางหัวใจ เธออยูํกับเขามาตั้งนาน แล๎วมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

48 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

49 ฟ้าขีดเสน๎ เธอและนายรวมทั้งฉัน ไมํรู๎สวรรค๑ แสน (นากา);ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

50 จับเธอมาจุ๏บ หรือวําเราน้ันไมํเคยได๎ทําบุญกันเทาํไร แชมํ แชมํรัมย๑;วง L.O.G √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560099 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ชวํงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานํะ ทําไมหน๎าตาดู ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

5 จม ลุลา √

6 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

7 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา ลุลา X

8 ด.ีเจ.เสยีงใส (OST.Daddy จําเป็น) (พูด) สวัสดีครับทาํน ลุลา √

9 1 2 3 4 5 I LOVE YOU (น่ังเลํน Version)ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ ลุลา √

10 โทษที่เอาแตํใจ ในบางวันที่เราต๎องเถียงกัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

12 แล๎วแตํหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวํา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
บ๊ิกฮิต 8

WHITE HAUS #2
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13 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

15 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

16 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา Jetset'er √

17 Cupid (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง Jetset'er √

18 ขอบใจจริง ๆ (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Jetset'er √

19 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง Jetset'er √

20 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ สนิุตา ลีติกุล(โบ);ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

21 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

22 ความจริงเสมือนฝัน (ละครกลกิโมโน) ได๎เห็นได๎เดินใกล๎กันกับเธอแคํน้ี ป๊อป ปองกูล √

23 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน TATTOO COLOUR;ป๊อป ปองกูล √

24 มีเราตลอดไป สิง่ที่เธอฝันมันคงจะดูวําแสนไกล ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

25 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

26 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

27 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

28 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ (เวอร๑ชัน่พิเศษ) พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

29 ความลับในใจ (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี GETSUNOVA √

30 กุมภาพันธ๑ (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา GETSUNOVA √

31 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

32 ที่รัก (ละครเกมร๎ายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน √

33 แตกตํางก็รักกัน แม๎วําเราตําง แตกตํางกัน แม๎วําบางอยําง ปราโมทย๑ ปาทาน;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

34 หยุดเหงาไปด๎วยกัน อยูํตรงน้ีมานานเทาํไหรํ ใครจะรู๎ Lowfat √

35 ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

36 หยุดความคิดไมํได๎ กี่โมงแล๎ว ไมํยอมหลับไหล กี่โมงแล๎ว สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

37 หน่ึงความเหงาบนดาวเคราะห๑ คืนน้ีเป็นอีกคืน เหตุการณ๑ไมํเคย สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

38 ชวัูบ ชบูีดู ไมํเคยบอกคําวํารักกับใครเลย สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล);หน่ึง ETC √

39 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชนํน้ี ต๎องมานอน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

40 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

41 หากจะรักแล๎ว หากจะรักแล๎วต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ หมู MUZU √

42 เอื้อมไมํถึง (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพฯ) เธออยูํแสนไกล ไกลหํางจากฉันเหลือเกิน หมู MUZU √

43 IN MY ROOM เหมํอมองนาฬิกา ก็ไมํรู๎เวลาผํานไป หมู MUZU √

44 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

45 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนํหา) เธอไมํต๎องกลัว ไมํต๎องหว่ันไหว The Bottom Blues √

46 มาม๎าบอก เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้มมา แอมมี่ The bottom blues √

47 ขอให๎ เพลงน้ีแดํเธอ เธอที่ทําให๎ฉันต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

48 พระเอก ใครหนอใครทําให๎เธอต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

49 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

50 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260298 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

3 ใจโทรมๆ แม๎ใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

4 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่อํอนไหว จิรศักดิ์ ปานพุํม √

5 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

6 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

7 ฉันอยูํตรงน้ี ฉันอยูํตรงน้ีถ๎าเธอต๎องการ BLACKHEAD √

8 คิดถึง รู๎ไหมวํามีคนที่เฝ้าคอย เหมํอลอย SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

9 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

10 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

11 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

12 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได๎ กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

13 บัวช้ํา นํ้าขํุน เปิดฉากอยํางเร๎าใจ FLY √

14 เหตุผล แคํอยากให๎รู๎ไว๎ วําฉันไมํเคยรักใคร BLACKHEAD √

15 แกล๎ง แกล๎งทิ้งตัวลงนอนได๎ไหม แกล๎งจับมือ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

16 ได๎อยํางเสยีอยําง จากเคยรักอยูํ จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

17 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคํเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

18 ยอมรับ เรื่องระหวํางเราน้ัน ใครก็มองวําฉันผิด BLACKHEAD √

19 ชวิีตเป็นของเธอ อยําบอกเธอวํารักเธอและฉันไมํเคยรัก FLY √

20 มอ'ไซค๑รับจ๎าง เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร LOSO √

21 ที่เหลือคือรักแท๎ คล๎ายๆวํานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

22 ซาตาน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒน๑ธนกุล √

23 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

24 อ๏าย อาย อายมั้ยๆๆๆๆๆ คนน้ีแหละครับ Y NOT 7 √

25 มารักกับพี่ เวลาที่น๎องเดินผําน มันชาํงเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

26 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

27 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

28 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

29 หมื่นฟาเรนไฮต๑ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

30 เสยีใจอยูํแล๎ว ฉันรู๎วําความผิดฉันที่ทํานํะ Y NOT 7 √

31 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

32 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน อัสนี โชติกุล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ร็อกหัวกะท ิ2
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33 พายุในใจ มันเป็นเพียงแคํกระแสลมแรง FLY √

34 ชอํงวํางในหัวใจ ก็เหมือนเรือน๎อย ฝ่ามรสมุ ธนพล อินทฤทธิ์ √

35 นึกหรือวําไมํรู๎ อุตสาํห๑ทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

36 เกลียด เกลียดเวลาที่เธอเอาใจใสํ FLY √

37 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

38 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

39 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

40 อ๎อนวอน หากเป็นฉันที่ทําให๎เธอเสยีใจ ชวํยบอกได๎ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

41 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

42 ฉันเสยีเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

43 แก๎วตาขาร็อค เจ๎าทิ้งพี่ไปไมํลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

44 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

45 รับได๎ไหม เธอ คนที่ดีพร๎อม วันน้ีเธอยอมทกุอยําง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

46 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

47 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 จริงใจซะอยําง เป็นเพราะเราสองคน ไปกันด๎วยดี ไมโคร √

49 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

50 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560081 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 นํ้าตาสาววาริน สาววารินวันน้ีต๎องกินนํ้าตา จินตหรา พูนลาภ √

2 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมือง จินตหรา พูนลาภ √

3 นัดรอบํพ๎ออ๎าย อ๎ายนัดมารอที่ บขส.ขนสงํ จินตหรา พูนลาภ √

4 ถ๎วยป่นหลุดมือ เหมือนลางสงัหรณ๑เมื่อตอนถ๎วยป่นหลุดมือ จินตหรา พูนลาภ √

5 ลําดวนตําใจ หอมดอกลําดวน ชวนให๎ จินตหรา พูนลาภ √

6 สาวนํ้าพองสะอื้น สาวคนได๐เอาใจอ๎ายจึงลืมน๎อง จินตหรา พูนลาภ √

7 สาวชมุแพแพ๎รัก จินตหรา พูนลาภ √

8 สาวทุํงดอกจาน จินตหรา พูนลาภ √

9 ผ๎ูบําวเปลี่ยนไป๋ จินตหรา พูนลาภ √

10 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ √

11 คอยรักจากเยอรมัน จินตหรา พูนลาภ √

12 คนนําทางใจ จินตหรา พูนลาภ √

13 บอกฮักผํานดีเจ จินตหรา พูนลาภ √

14 สิน้หวังที่วังตะไคร๎ จินตหรา พูนลาภ √

15 วานเพื่อนเขียนจดหมาย นอนคิดถึงเขา แตํเราไมํมีโอกาส จินตหรา พูนลาภ √

16 ถูกหลอกออกโรงเรียน สงสารคุณแมํแกสงํฉันเรียน จินตหรา พูนลาภ √

17 รักเรามีกรรม จินตหรา พูนลาภ √

18 เสยีงแคนแฟนเกํา จินตหรา พูนลาภ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260295 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/09/2560 1 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

2 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลํอย มาชาํ วัฒนพานิช √

3 ประวัติศาสตร๑ แตํกํอนอาจจะต๎องยอม คริสตินํา อากีลําร๑ √

4 ต๎องชดใช๎ กํอนจะยอมให๎เรื่องเราจบ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

5 นิยาย ก็เป็นเพียงแคํคนที่ค๎นหาทางเดิน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

6 หนักเกินไปแล๎ว เหน่ือยล๎ามาเทาํไร หัวใจต๎องสูม๎า ใหมํ เจริญปุระ √

7 ก็เรารักกันไมํใชหํรือ เป็นอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

8 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

9 อดใจไมํไหว เป็นเพราะฉัน มันคงอํอนแอ มาชาํ วัฒนพานิช √

10 หน่ึงนาที เธอก็ยังเข๎าใจแบบน้ัน วําฉันไมํเคยคิด คริสตินํา อากีลําร๑ √

11 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน ใหมํ เจริญปุระ √

12 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

13 ฉันจะจําเธอแบบน้ี พรุํงน้ีเธอจะลาฉัน วันเวลาได๎พาเธอไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผํานมาน้ัน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

15 ชวํยพูดหนํอย อยําคิดเอง วําใครใคร จะเข๎าใจ มาชาํ วัฒนพานิช √

16 ตํอไปน้ีไมํมีใคร เพราะฉันรู๎ดีวําคง ใหมํ เจริญปุระ √

17 อยําให๎ถึงวันน้ันเลย คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 ไมํอยากให๎เธอไว๎ใจ เคยจะไปไหนไปสงํ เคยเอาใจเสยีจน มาชาํ วัฒนพานิช √

19 คิดถึงคนแปลกหน๎า ฉันไมํรู๎มันเกิดได๎ไง ฉันไมํรู๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

20 อธิษฐาน ทกุครั้งที่อยูํตรงน้ี ฉันจะคอย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 ห๎องเดิม ปิดไฟทกุดวง ให๎มันมืดมน ไมํอยากทน คริสตินํา อากีลําร๑ √

22 พรุํงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ มาชาํ วัฒนพานิช √

24 อยําเอานํ้าตากลับบ๎าน รู๎ดีวําโหดร๎าย ตอนเขาทิ้งเธอไป ใหมํ เจริญปุระ √

25 เกลียดเธอไมํลง สอนให๎รู๎หนํอย ให๎ตาสวําง สอนให๎คิดบ๎าง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

26 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงน้ีมันมืดมน ผ๎ูคนเข๎ามา เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

27 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวอยูํตรงน้ีและคิดถึงเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

28 เหน่ือยไหมดาว เกิดมาเป็นดาวพรํางพราวนภา มาชาํ วัฒนพานิช √

29 ไมํรู๎อะไรเข๎าสงิ ไมํรู๎อะไรเข๎าสงิ ไมํรู๎จริงจริงตอนน้ัน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

30 อ๐อเหรอ ใครพูดนะ พูดวําเชือ่ซิ วําน่ีนะคนดี ใหมํ เจริญปุระ √

31 ร๎อน คืนน้ีมันร๎อน จะขํม คริสตินํา อากีลําร๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งออนซอน จินตหรา พูนลาภ

Top 5 Divas 2
TRACK ช่ือเพลง
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32 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก มาชาํ วัฒนพานิช;ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑ √

33 ถ๎าเธอพร๎อม ฉันก็พร๎อม ก็รู๎วําเธอน้ันก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

34 เพราะไมํเข๎าใจ เหมือนวําเราเคยผูกพัน รักกัน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

35 ขอให๎โชคดี แล๎วเธอก็บอกวําเธอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

36 เรื่องมันจําเป็น เรื่องมันจําเป็น ของมันจําเป็น ใหมํ เจริญปุระ √

37 ขอคืน ใจดีๆ ให๎เธอไว๎เก็บ คริสตินํา อากีลําร๑ √

38 เมืองร๎าง กลไกจักรกลอุตสาหกรรม เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

39 เสยีใจได๎ยินไหม เพราะวํารักจึงเปรียบ ใหมํ เจริญปุระ √

40 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงน้ีมันมืดมน ผ๎ูคนเข๎ามา เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

41 คิดผิด คิดใหมํ มีคนเคยถามวําทําไม ทําไมตัวฉันไมํเคย คริสตินํา อากีลําร๑ √

42 ความรักจากฉัน ความรักจากไป ต๎องเสยีนํ้าตามานาน สนิุตา ลีติกุล(โบ);ชวิน จิตรสมบูรณ๑(จั๊ก) √

43 ขอบฟ้าไมํมีจริง หากย๎อนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

44 อยากให๎รู๎เหลือเกิน..วําฉันเสยีใจ เมื่อฉันรู๎วําเธอจะจากไป ในใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

45 อยําขุดคุ๎ย อยําบอกกับฉันวํายังรัก ใหมํ เจริญปุระ √

46 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

47 ฉันเลือกเอง กับวันมืดหมํน ฉันเลือกที่จะไมํจํา มาชาํ วัฒนพานิช √

48 อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

49 รักแล๎วรักเลย เมื่อมีแตํฉันและเธอตลอดมา ใหมํ เจริญปุระ √

50 ไปด๎วยกันนะ ใครจะไปยกมือข้ึน ถ๎าจะไปก็ไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260287 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

2 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

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

4 อ๎ายตายสไิหํนําบํ เพชร สหรัตน๑ X

5 อ๎ายมีเขาแตํเจ๎ามีอ๎าย เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

6 หัวใจยอมให๎ตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป์ √

7 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

10 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

11 นํ้าตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

12 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยํางเข๎าสูเํขตฤดูฝนพรํา เปาวลี พรพิมล √

13 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

14 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

15 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

16 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

17 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

19 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

21 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

22 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

23 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

25 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

27 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

28 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

29 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

30 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

31 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

33 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

35 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

36 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย๎ เจติยา X

37 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

38 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

40 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

41 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

42 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

44 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

45 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 คือเจ๎าเทาํน้ัน ดั้นด๎นมาแสนไกล ด๎วยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ฮักกันไว๎เด๎อ ฮักกันไว๎เด๎อ..ฮักกันไว๎เด๎อ.. อีสาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

50 หน๎าไมค๑สายเกํา หน๎าไมค๑สายเกําขอเพลงเศร๎าให๎ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลง ลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260288 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 ดาวเต๎น ม.ต๎น หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ต๎น ตําย อรทยั √

2 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 แมํนแฟนอ๎ายบํน๎อ แมํนๆคนน้ีบํ แมํนคนน้ีบํน๎อ แมํนๆคนน้ี ไหมไทย ใจตะวัน √

4 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

6 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบ๎อ ขอเสยีงคนหลํอแนํเด๎อจ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

7 หัวหน๎าผ๎ูบําวแนว อยากเป็นแฟนน๎องหล๎าแตํหน๎าตา  ํบํให๎ ศร สนิชยั √

8 จิ๊กโก๐นําเข๎า กางเกงยีนส๑ก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

9 หัวหน๎าแก๏งค๑สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกํา ที่มีแตํความวําง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 อยําให๎แคร๑ข๎างเดียว บํคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทห๎นอหัวใจ ตําย อรทยั √

11 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

12 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

13 ฮักสาวอีเลคโทน อ๎ายตามมาเชยีร๑หน๎ามน สาวอีเลคโทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 จั๊กสฮิ๎องเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตํบางคนก็ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

15 บํมีสทิธิ์เหน่ือย หนักครับพี.่.แตํบํมีสทิธิ์เหน่ือย ไหมไทย ใจตะวัน √

16 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

18 สกา..จั๊กกะหนํอย อีกจั๊กหนํอย อีกจั๊กหนํอยรอหนํอยนะคะ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

19 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

20 นํ้าตาหลํนบนที่นอน นํ้าตาหลํนบนขอบเตียง ตําย อรทยั X

21 อยําตั๋วเด็กน๎อย เบิ่งทําไม อะเบิ่งทําไม เคยพบกันที่ไหน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

22 X(กากบาท)ไว๎เลย เพิ่นบํคํอยโทรถามเพิ่นบํตามไปทั่ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 ฮักสาวตําหมากหุํง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูํข๎างถนน พี สะเดิด √

24 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

25 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา น้ิวก๎อย กรรณิการ๑;ก๎านตอง ทุํงเงิน;เอิ้นขวัญ วรัญญา√

26 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสีย่งสตางค๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

27 จิรักหรือจิหลอก (Remix) ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

28 รักก็บอก ไมํรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤด)ีก็เป็นคนแบบน้ี ฉันเกิดมาก็เป็นอยํางน้ี แพรวา พัชรี √

29 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว พี สะเดิด √

30 ก็คนอยํางเธอไมํมีหลายคน ก็คนอยํางเธอไมํมีหลายคน ก็คนหลายคน เปาวลี พรพิมล √

31 นะคะ..รอหนํอย กรุณาฟังเพลงกํอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

33 เห็นแล๎วเฉยไว๎ เห็นแล๎วก็เฉยไว๎ เอ๎าเห็นไหม พี สะเดิด √

34 นักร๎องงานเลี้ยง (Remix) ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคํะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

35 กองดินกองทราย กองเงินกองทอง คนรวยเขาก็จองไว๎เกิด ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

37 คนออกตังค๑น่ังหัวโต๏ะ คนออกตังค๑...น่ังอยูํหัวโต๏ะ น่ังหัวโต๏ะ ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

38 ลูกสาวนายจ๎าง (รีมิกซ๑) ผมยอมจํานนและพร๎อมจะทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 ไมํชืน่ใจเทาํเสยีงเธอ โทษฐานที่หายไปนาน ชวํยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

40 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงํายเหมือนจํายนามบัตร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุํงเร็ว พี สะเดิด √

42 หาที่ไหนชวํยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอร๑เน็ต เฟซบุ๏ก มาดู เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 แมํอยากอุ๎มหลาน (รีมิกซ๑) คุณแมํพี่ อยากอุ๎มหลาน บํนพี่ทกุวัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

44 ก็คิดเหมือนพี่ลํะมั้ง ดึกๆอํะพี่จะคึกไปไหน มารับน๎องไป ตั๊กแตน ชลดา √

45 ปริศนาอักษรใจ เอ๎า ตงตงตงตะตีตง นกกิ้งโครงบินมา แพรวา พัชรี √

46 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

47 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทาํมกลาง นายสน √

48 มั่นใจนะวํายังโสด มั่นใจนะวํายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชมํ แชมํรัมย๑ √

49 แวํนวิเศษ ข๎อยเป็นคนอยูํภาคอีสาน อาชพีการเงิน พี สะเดิด √

50 เมดอินลูกทุํง (รีมิกซ๑) หนูเป็นลูกทุํง ไมํยุํง กับใคร หน่ึง-เปิ้ล-แคท √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260292 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 เมียพี่มีชู๎ เมียพี่มีชู ๎ชาวบ๎านรู๎หรือเปลํา ชาย เมืองสงิห๑ X

2 อีลุ๏บตุ๏บป่อง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

3 ข่ีควายชมจันทร๑ เพลิน พรหมแดน X

4 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา น๎องมา ชาย เมืองสงิห๑ X

5 หนํุมนารอนาง เมื่อถึงเดือนเมษา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

6 แอบมอง เพลิน พรหมแดน X

7 ลูกสาวใครหนอ ผูกสมัครรักน๎องมานาน ชาย เมืองสงิห๑ X

8 ใสกํลอนหรือเปลํา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

9 สาริกาลิ้นทอง เพลิน พรหมแดน X

10 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจ๎า ชาย เมืองสงิห๑ X

11 สาละวันรําวง น๎อยอ๎อนแอํน...แมนมิ่งสาวสวรรค๑ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

12 หนํุมตลุงมุํงเหนือ เพลิน พรหมแดน X

13 กิ่งทองใบหยก สขุจริงนะกิ่งทอง ชาย เมืองสงิห๑ X

14 ข๎าวแตกรวงทรวงแตกรัก เพลิน พรหมแดน X

15 สายเปลสายใจ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

16 มันยกรํอง มันยกรํองฝักทองแตงไทย ชาย เมืองสงิห๑ X

17 แตงเถาตาย ตั้งแตํรังสติไปจนติด ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

18 นํ้าน่ิงไหลลึก น่ันอะไรๆนะน่ันอะไร ชาย เมืองสงิห๑ X

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ลูกทุ่งฮิต ติ๊ดช่ึง
ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ลูกทุ่งอมตะขึ้นหิ้ง
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19 ฟังขําวทดิแก๎ว ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

20 กาคาบพริก โอ๎แมํบัวแรกแย๎ม... ชาย เมืองสงิห๑ X

21 แมํแตงรํมใบ สวยจริงนะน๎องสาวผิวขาวเหมือนกับ เพลิน พรหมแดน X

22 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหํงเมืองสพุรรณ ชาย เมืองสงิห๑ √

23 หนํอยแนะ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

24 หยิกแกมหยอก รอยเล็บแหนบเหน็บใจหยิกหยอก ชาย เมืองสงิห๑ X

25 กระดังงาลนไฟ เพลิน พรหมแดน X

26 แบํงสมบัติ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

27 เรือลํมในหนอง มารักกันหนอกอดคอกันไว๎ ชาย เมืองสงิห๑ X

28 ไอ๎ทยุแถลงการณ๑ เพลิน พรหมแดน X

29 แมํสือ่แมํชกั เจ๎าขํุนเคืองพี่เรื่องไร ดูน๎อยอกน๎อยใจ ชาย เมืองสงิห๑ X

30 ลูกสาวพํอเสอื เพลิน พรหมแดน X

31 เจ๎าชูบ๎๎านไกล ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

32 มาลัยลอยวน มาลัยลอยวนเคยคล๎องจนล๎นคอชาย ชาย เมืองสงิห๑ X

33 นํ้าค๎างเดือนหก นํ้าค๎างเดือนหกตกแล๎ว เพลิน พรหมแดน X

34 ตามน๎อง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

35 แมํยอดยาหยี แมํยอดยาหยีอยากเป็นเศรษฐี ชาย เมืองสงิห๑ X

36 แม๎พี่จะข้ีเมา ถึงแม๎พี่น้ีจะข้ีเมา ถึงพี่กินเหล๎า เพลิน พรหมแดน X

37 เมียนายร๎อยอยําน๎อยใจ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

38 หอมหนํอย หอมนิดเดียวทําข้ีเหนียว ชาย เมืองสงิห๑ X

39 กลิ่นแก๎มนาง เพลิน พรหมแดน X

40 กลับเถิดทนูหัว ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

41 รอหนํอยน๎องติ๋ม อกเอยยอดหญิงไมํอยากจะทิ้งให๎ ชาย เมืองสงิห๑ X

42 หักอกจราจร เพลิน พรหมแดน X

43 ด๎านได๎อายอด ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

44 ฉันรักเธอ อัดอั้นตันใจจะพูดออกไป ชาย เมืองสงิห๑ X

45 ตารางดวงใจ เพลิน พรหมแดน X

46 อกอุํน อกสตรีน่ีแสนอุํนแมํคุณทําไม ชาย เมืองสงิห๑ X

47 แล๎วจะรู๎วําพี่รัก พี่น้ีอุตสาํห๑ถนอมดวงใจ ไว๎ให๎นวลนาง เพลิน พรหมแดน √

48 สบิห๎าหยกหยก นามเจ๎าระบือน่ีนะหรือคือดาวบ๎านนา ชาย เมืองสงิห๑ X

49 อยากซิเห็นขาอํอน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

50 สถานีรวมรัก น๎องเป็นสถานีจอดใจ ชาย เมืองสงิห๑ X

เผยแพร่/

สองพันสิบเจ็ด Vol.2 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560101 1 พันธ๑ทพิย๑ (Dance Version) ก็วําจะชวนเธอไปดูหนัง และวําจะชวนเธอ LOSO √

วันที่วาง 14/09/2560 2 อะไรก็ยอม(Dance Version) อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน LOSO √

3 ฝนตกที่หน๎าตําง(Dance Version) วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

4 MISSED CALL (Dance Version) เธอคงแคํลืม ลืมวําเราเคยรักกัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

5 คืนจันทร๑ (Dance Version) คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

6 ไมํวําง (Dance Version) คุณจะเอาอะไรกับฉันอีก คุณจะไป เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

7 คุณรู๎ไหมครับ (Dance Version) เพียงแคํจ๎องตา ใจก็สัน่ไหว คําที่พูดไป เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

8 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?) (Dance V.หากอยูํคนเดียว มันคงไมํดีนะเธอ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

9 แทบขาดใจ (Dance Version) อยากให๎เธออยูํเคียงข๎างฉัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

10 ก๎อนเน้ือข๎างซ๎าย (Dance Version) ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตํวันที่เธอจากฉัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

11 รอยยิ้มนักสู ๎(Dance Version) หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกํอน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

12 แรงส๑กวําเธอก็เจอมาแล๎ว(Dance Version)สองปีผํานไปไวเหมือนโกหก คล๎ายฉัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

13 14 อีกครั้ง(Dance Version) ครั้งแรกที่เราได๎เจอะกันวันน้ัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

14 เสอืร๎องไห๎ (Dance Version) หากไมํได๎พบ คิดวําคงดีกวํา ลมเจ๎า เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

15 แมํ (Dance Version) ป่านน้ีจะเป็นอยํางไร จากมาไกลแสนนาน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

16 เข๎ามาเลย เรามาแล๎วเรามาตามคําเรียกร๎อง เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

17 5 นาท(ีDance Version) ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมํเหมือนดังที่ LOSO √

18 หมาเหําเครื่องบิน (Dance Version) อาจฟังไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

19 เจ็บหัวใจ (Dance Version) ได๎โปรดอยําทําอยํางน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

20 เคยบอกวํารักกัน (Dance Version) เธอไมํเข๎าใจกับความหํวงใยที่ให๎เธอ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

21 เธอชอบนาย (Dance Version) เธอชอบนาย ฉันดูออก ไมํต๎องบอก เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

22 ไมํใชฉํันใชไํหม (Dance Version) ถาม...ถามหนํอยได๎ไหม วําเธอซํอนใคร เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;DA endorphine √

23 ฉันไมํสําออย (Dance Version) อยําคิดมากเลยหากเธอพบคนใหมํ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

24 หลอน (Dance Version) ตาพรํามัว หูแววใจสัน่ น่ีมันอะไรกัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

25 เจ๎าชู ๎(Dance Version) ฉันยังนอนไมํหลับ น่ังอยูํคนเดียวตรงน้ี เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260303 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 อาย สงิโต นําโชค X

4 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

7 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

8 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

9 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

10 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต โลโซ 3 ช่ามหามันส์

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

12 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

13 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

14 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

15 ไมํตํางกัน 25 Hours X

16 หรือ/OR SLUR X

17 รํองนํ้าตา GREASY CAFE' X

18 กุมภาพันธ๑ คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

19 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

20 ฟ้า TATTOO COLOUR X

21 มุม หากใครคนหน่ึงมีคําถาม สกัวันคุณ Playground X

22 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

23 ชวิีตไมํมีหัวใจ ที่คุณคิดวําตัวเองนํะดี อาจไมํเห็น CLASH √

24 แนํนอนคือไมํแนํนอน ฟ้าดูหมํนเหมือนฝนจะตก แตํในความ กะลา √

25 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

26 เมืองคนเหล็ก 2004 เมืองๆ น้ีกําลังจะเป็นเมืองร๎าง CLASH √

27 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

28 แป๊ะอยําร๎อง SILLY FOOLS (วงใหมํ) X

29 ปรากฎการณ๑ผีเสือ้ กล๎วยไทย X

30 พายุสายฟ้า จิรศักดิ์ ปานพุํม X

31 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

32 รถไฟขบวนแหํงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูํแหํงใด? PARADOX √

33 คราม ลึกลงเทาํไรก็ยิ่งมืดมน ค๎นไปเทาํไร BODYSLAM √

34 ลา ลา ลา วัน ท ูทรี โฟว๑ ไฟว๑ ซิกซ๑ เซเวํน PARADOX √

35 Rock Star Syndrome โอ Rock Star เดินไปทางไหนต๎องนําสนใจ ปาล๑มมี่ X

36 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

38 เรา สองสาม คน (ภาพยนตร๑เรา สองสาม คน)เป็นร๎อยเป็นพัน กี่นาททีี่ฉัน ต๎องฝัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

39 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผํานคืนผํานวัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

40 คิดมาก บอกกับฉันได๎มั้ยวํามันเป็นความจริง ปาล๑มมี่ X

41 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน วัชราวลี X

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

43 เธอเดินเข๎ามา (ภ.รุํนพี)่ เธอเดินเข๎ามาในวันที่ฉันไมํมีใคร พลอยชมพู √

44 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

45 จะได๎ไมํลืมกัน (ภาพยนตร๑ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไมํสามารถกั้นเรา แคํหําง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

46 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

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

49 รักเจ๎าเอย (ละครชงิชงั) รักเจ๎าเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยํง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560085 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 พักตรงน้ี (Swanlake) พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 ความสขุ ความทรงจํา ไมํมีที่สิน้สดุ ฝากใจไว๎ให๎เธอกับฉัน หํวงใยกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

3 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

4 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

5 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 สญัญาต๎องเป็นสญัญา ได๎บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให๎จําเอาไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

7 มีเธอ จากกันไปไกล ไมํได๎เห็นกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

8 จําเธอข้ึนใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

9 คิดถึงทกุเวลา จะอยูํคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

10 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

11 ต๎องโทษดาว... ความจริงที่ฉันต๎องการเก็บไว๎ มันทําให๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

12 ฝากไว๎ ฝากเอาไว๎ในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

13 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

14 วันของเรา ถึงวันที่เราใฝ่และฝัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

16 ฝากฟ้าทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

17 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

18 บ๎านของเรา ต๎องอยูํกันไปอีกนาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

19 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย Music Box √

20 ความสขุ ความทรงจํา ไมํมีที่สิน้สดุ ฝากใจไว๎ให๎เธอกับฉัน หํวงใยกัน Music Box √

21 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ Music Box √

22 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน Music Box √

23 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ Music Box √

24 สญัญาต๎องเป็นสญัญา ได๎บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให๎จําเอาไว๎ Music Box √

25 มีเธอ จากกันไปไกล ไมํได๎เห็นกัน Music Box √

26 จําเธอข้ึนใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย Music Box √

27 คิดถึงทกุเวลา จะอยูํคนเดียวหรือจะเดินกับใคร Music Box √

28 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก Music Box √

29 ต๎องโทษดาว... ความจริงที่ฉันต๎องการเก็บไว๎ มันทําให๎ Music Box √

30 ฝากไว๎ ฝากเอาไว๎ในมือเธอ Music Box √

ช่ือศิลปิน
พักตรงนี้ เบิร์ด ธงไชย

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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31 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา Music Box √

32 วันของเรา ถึงวันที่เราใฝ่และฝัน Music Box √

33 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป Music Box √

34 ฝากฟ้าทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย Music Box √

35 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ Music Box √

36 บ๎านของเรา ต๎องอยูํกันไปอีกนาน Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260296 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผํานคืนผํานวัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

3 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

4 O.K.นะคะ โอ๏ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอให๎ซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

5 เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ ผมไมํเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

6 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

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

8 เดี๋ยวนะ ทางซ๎ายก็มีคนเชยีร๑ ทางขวาก็มีคนเชยีร๑ นัท มีเรีย √

9 เจ็บนิด..นิด โนํนก็ไมํดี ฉันคงไมํดีเทาํไหรํ ญาญําญ๋ิง √

10 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

11 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

12 มะลึกกึ๊กกึ๋ยย๑ ฉันเป็นแมํมดดูตัวเล็กไปหนํอยหน่ึง นาตาลี √

13 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทวิา Hula Hula √

14 ตกใจหมดเลย ดูดูก็เห็นวําเธอก็มีแตํคนรัก มีคนสวยๆ นัท มีเรีย √

15 สลัด...สะบัด แอบไปดักวันน้ี กะวํามี Surprise ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

16 ไปด๎วยคน ไปฉันไปด๎วยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

17 ยุํงนํา ยุํงนํา ไมํต๎องมายุํงอะนํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

18 อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

19 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

20 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

21 ALL I WANNA DO แล๎วเธอก็กลับมา แล๎วเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

22 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

23 ติ๊กต็อก เงยหน๎าดูนาฬิกา ฟังเสยีงเจ๎านาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

24 ไมํใช ํไมํใชํ ไหนใครบอกวําเรานํะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

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

26 ไมํใช.ํ..ไมํชอบ! ไมํใชไํมํชอบ ไมํใชฉํัน ไมํเคยรักใคร นาวิน ต๎าร๑ √

27 ผีเสือ้ราตรี (จะไปกับแสงส ีกับปีกที่สวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

28 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

29 หัวใจลัดฟ้า บ๏าย บาย ทอ๎งฟ้า บ๏าย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

30 อีรุงตุงนัง เคยได๎ยินวําเธอ มีใครๆวํุนวาย ญาญําญ๋ิง √

31 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

32 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรู๎ดีวําวันน้ีต๎อง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

33 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

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

35 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

36 แมลง เสยีงร๎องก็ดังปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

37 บ๏าย บาย จะคบยังไงถ๎าหากเป็นแบบน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

38 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

39 จีน่ี จ๐า พัน พันราตรี ที่ Genie ไมํเจอใครๆ ศิลปิน 2002 ราตรี √

40 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาล๑มมี่ √

41 เหมียว เหมียว ฉันไมํได๎เป็นลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว แคทรียา อิงลิช (แคท) √

42 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนน้ีฉันยังไมํมองใคร เหรอ ZA ZA √

43 หมวยน่ีคะ ต๎าชัว่เทอํชัว่ ปู๋ย๐าวหลายอูหลูหวํอ CHINA DOLLS √

44 รักมากเลย รักมากเลย แบบวํา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

45 ด๎วยรักและปลาทู อยากให๎เธอคิดวําฉันเป็นแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

46 โอ๎ละหนอ...My Love ฝากเอาไว๎กํอนนะ ขอทวัีนน้ีไมํเอาละ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

47 Tick Tock มันบังเอิญวําฉันไมํมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาล๑มมี่ √

48 ก็ใครมันจะไปรู๎ลํะ รู๎ไหมวําใครแอบคิดถึง อ๏ะอันน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

49 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260297 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 ทําใจลําบาก อยูํกับเธออยํางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

3 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน บิลลี่ โอแกน √

4 คนไมํมีสทิธิ์ อยูํอยํางคนไมํมี ไมโคร √

5 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว X

6 อยากบอกวําเสยีใจ หากแคํได๎พบได๎เจออีกที LOSO √

7 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

8 กดดัน เคยเธอเคยบ๎างไหม ต๎องเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

9 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

10 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

11 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เต้นอีกท ีอัลบ้ัมนี้ ทา่จ้าเด็ด

วิถีคนเจ็บ
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12 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

13 ขอร๎อง ฉันไมํมีอะไรตํอรอง เพียงจะร๎อง ใหมํ เจริญปุระ √

14 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมํมีอะไรเหลืออยูํ ไมโคร √

15 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

16 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

17 เธอหมดใจ หลายครั้งที่มองหน๎าเธอ มันทําให๎ฉัน นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

18 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

19 ไมํต๎องหํวง...ไมํตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

20 อยําให๎เขารู๎ ความจริงก็รู๎กันอยูํวําเธอรักคนใหมํ มิคกี้ √

21 นึกหรือวําไมํรู๎ อุตสาํห๑ทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

22 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

23 ตํอไปน้ีไมํมีใคร เพราะฉันรู๎ดีวําคง ใหมํ เจริญปุระ √

24 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

25 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

26 พอแล๎ว พอแล๎ว เพียงพอแล๎ว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

27 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือด๎วยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

28 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมํคิดวํา คําวํารัก ที่เอํยที่บอก นัท มีเรีย √

29 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

30 กลับไปไมํเหมือนเดิม ที่จริงก็รู๎นะ วําเธอลืมฉันแล๎ว นิหนํา สฐุิตา เรืองรองหิรัญญา √

31 รื้อฟื้น สิง่ที่เธอวํารักกัน กับที่เธอพูดมา ANNITA √

32 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ให๎เหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

33 ปลํอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

34 เพื่อนเทาํน้ัน เพื่อนเทาํน้ัน แคํเพื่อนเทาํน้ัน Teen 8 Grade A √

35 อยํากลับไป ลืมตาข้ึนมาพร๎อมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

36 เปลํา ฉันบังเอิญผํานมาเทาํน้ัน ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

37 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

38 เพิ่งเข๎าใจ รักของเธอ ที่เธอให๎ฉัน นาวิน ต๎าร๑ √

39 คนใกล๎ตัว เคยได๎ยินใครๆ บอกไว๎ อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

40 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง BANDWAGON √

41 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

42 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

43 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวําเธอดีใจได๎พบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

44 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

45 นางฟ้ากับควาย นางฟ้าองค๑หน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

46 เกลียดความสงสาร อยํารักกัน งําย งําย Y NOT 7 √

47 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

48 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

49 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

50 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560083 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/09/2560 1 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

2 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

3 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

4 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

5 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

6 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

7 คนไมํมีเวลา ฉากเกําเกํายังจําไว๎ในใจ เคยรักเธอยังไง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

8 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

9 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

11 สิง่เล็กๆที่เรียกวํารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคํบังเอิญ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

12 Would u please... ตั้งแตํได๎เจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

13 ระยะปลอดภัย ชวํงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมํต๎องกังวล วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

14 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

15 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

16 วัยทองรําลึก วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

17 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

18 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

19 สิง่ดีดี (ละครดาวเรือง) แตํกํอนน้ัน ไมํเคยเข๎าใจ วําความรัก ปราโมทย๑ ปาทาน √

20 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

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

22 ไกล (ละครสาม)ี พยายามทําตามที่ใจมันต๎องการ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

23 ผ๎ูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสร๎างวิมานในอากาศตลอดมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

24 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

25 ลํา (ภ.ฮาชมิะ โปรเจค) บนหนทางที่ดูเดียวดาย ปราโมทย๑ ปาทาน √

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

27 นาที จบลงไปแล๎วหยุดเธอกับฉัน แตํมันทนไมํไหว วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

28 ตะวันยังมีให๎เห็น ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ X

29 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

30 อารมณ๑ดี (ภาพยนตร๑บ๎านฉัน..ตลกไว๎กํอนฯ)อารมณ๑ดีเพราะมีความสขุ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

31 หยุดเหงาไปด๎วยกัน อยูํตรงน้ีมานานเทาํไหรํ ใครจะรู๎ Lowfat √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
แซ่บยกก้าลัง 4 โอ๊ต อ๊อฟ ป๊อบ ว่าน
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32 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน TATTOO COLOUR;ป๊อป ปองกูล √

33 คิดอะไรอยูํ (ล.กลรักสตรอว๑เบอรี)่ อยูํๆ ก็มาหวานใส ํเอาอกเอาใจกับฉัน Lowfat √

34 อยูํบํารุง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560104 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 เชอืกวิเศษ Live Audio พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

2 แพ๎ทาง Live Audio ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

3 ฉันก็คง... Live Audio เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

4 ใจ..กลางเมือง Live Audio ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

5 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี Live Audio สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON;เปาวลี พรพิมล √

6 ศึกษานารี (Live Audio) มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

7 พนักงานดับเพลิง Live Audio ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ LABANOON √

8 ตายดาบหน๎า Live Audio ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

9 เรื่องที่ขอ Live Audio ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา;LABANOON √

10 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ(Live Audio)แกรํงดังเชนํภูผา ใหญํและสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

11 เพียงพอ (Audio Concert) ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO;Potato √

12 เธอ (Live Audio) อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

13 Medley KALA ปลํอยมือฉัน Medley KALA ปลํอยมือฉัน ,ใจเรายังตรงกัน หนํุม กะลา √

14 ทิ้งไว๎กลางทาง Live Audio มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง Potato √

15 ไฟรัก Live Audio ไฟทวํมใจ ไมํเคยได๎มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ Clash √

16 พูดไมํคํอยเกํง Live Audio มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

17 คําสาป (Live Audio Concert) เป็นเพราะฉันมีดีไมํพอหรือไง ทําไมฉัน ZEAL √

18 โปรดเถิดรัก Live Audio รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

19 เรา (Live Audio Concert) บนโลกแหํงความจริง ทกุสิง่ชาํงวํุนวาย Big Ass;BODYSLAM √

20 คบไมํได๎ (Live Audio Concert) ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

21 ไมํรู๎จะอธิบายยังไง (Live Audio Concert)ฉันไมํรู๎เธอได๎ยินฉันไหม...แตํละคําที่ POTATO;Potato √

22 คุกเขํา Live Audio เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

23 แสงสดุทา๎ย (Live Audio Concert) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

24 ยิ่งสงูยิ่งหนาว Live Audio กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา Potato;POTATO;AB NORMAL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260302 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 โอ๎เธอ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

2 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

3 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี แอ๏ด คาราบาว √

4 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

5 เสร็จแล๎ว พูดจาจ๏ะจ๐าอํอนหวานอํอนน๎อม วง L.ก.ฮ. X

6 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

7 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

8 พรหมลิขิตมั้ง โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

9 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

10 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

11 ไมํผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

12 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

13 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

14 ใจหมา T_T X

15 สญัญาณ(ดาน)ไมํดี วง กางเกง X

16 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

17 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

18 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

19 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

20 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

21 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

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

23 เจ็บเรื้อรัง จากวันน้ันถึงวันน้ี มีแตํความไมํเข๎าใจ วงรถดั้ม X

24 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

25 วําเธองํายได๎เธอยัง วงรถดั้ม X

26 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

27 ต๎นง้ิวกลางหัวใจ เธออยูํกับเขามาตั้งนาน แล๎วมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

28 พระรามอกหัก ปืน ซีพราย X

29 เธอคงไมํรู๎ จากคนที่รักกันจากคนที่เคยสญัญา วงจําเป็นฯ X

30 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

31 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

32 จริงใจไมํจริงจัง เธอไมํเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมํเคย Pancake √

33 ปวดใจ อยูํอยูํกันไปไมํมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

34 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด THE SKIPPER √

35 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูํกับเขาตัวฉันคุกเขํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย X

36 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน นา'กา √

37 เศษหน่ึงสวํนเกิน คนน้ีหรือเปลํา ที่เมื่อกํอนน้ันเธอ Pancake √

38 เธอเกํงเรื่องลืม ฉันเกํงเรื่องจํา เชือ่คนใจงํายก็มีแตํเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

39 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

40 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ร็อกติดดินฮิตติดผบั

The Heroes Live Audio Concert
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41 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

42 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

43 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

44 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป BLACKHEAD √

45 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

46 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

47 นําน่ีนําว ไมํได๎แกล๎งน่ีนา ไมํได๎บ๎าได๎บอ TAXI √

48 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

49 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอ๎ฉันก็อยูํเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

50 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260267 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 อยํารักกันเลย เธอคงพอจะเข๎าใจหากเธอได๎คิดสกันิด อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)√

2 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 กลับไมํได๎ ไปไมํถึง ฉันรู๎วําเธอรู๎ และฉันก็ดูรู๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

4 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

5 ชูใ๎นใจ รู๎วําทําผิด ที่ใจแอบคิดแยํงของ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ ฟาเรนไฮต๑ √

7 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

8 ถลํา ในค่ําคืนที่ความต๎องการมันรุมเร๎า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

9 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

10 ทําไมต๎องยอม บอกเธอเลยวํารู๎ตัว ไมํต๎องมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 เสือ่ม คนอยํางเธอไมํเคยจะหาเอง ไมํคิดอาย เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

12 รักแทห๎รือแพ๎ใจ (ล.เสนํหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันน้ี มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม๎ ธนทตั √

13 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

14 มุม หากใครคนหน่ึงมีคําถาม สกัวันคุณ Playground X

15 แฟนคนอื่น ต๎องทําเหมือนคนเพิ่งรู๎จักกัน ไมํหันไป มะลิ √

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

17 เธอไมํยอมปลํอย หรือฉันไมํยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รํวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

18 ผิดที่ฉันรักเธอ (ละครเรือนร๎อยรัก) รู๎เพียงวําเพราะรัก ฉันก็เลยต๎องทํา แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า √

19 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ มาชาํ วัฒนพานิช √

20 มือที่สามก็มีความรู๎สกึ ก็รู๎ตัว วําฉันมาทหีลังเธอตั้งเทาํไหรํ PURE √

21 องศาเดียว ทําอะไร ใจยัง..อึดอัด มองที่เธอ CREAM √

22 ขอฉันฝัน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู๎ นัท มีเรีย √

23 ไมํผิดใชไํหม ผิดไหมกับการที่ฉันจะรักใคร มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

24 คิดถึงคนแปลกหน๎า ฉันไมํรู๎มันเกิดได๎ไง ฉันไมํรู๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

25 ผิดด๎วยหรือ [บาปรัก] ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําฉันจะทําอยํางไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

26 รู๎ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู๎ ที่เธอควรจะรู๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ใกล๎กันยิ่งหว่ันไหว ไมํอยากเป็นคนอารมณ๑อํอนไหว ที่ไปรัก แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

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

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

30 เพื่อนสนิทคิดไมํซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลํนหยอกล๎อกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

31 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

32 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผํานมาน้ัน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

33 ผิดเรื่องเดียว ฉันรักเธอได๎ดีไมํน๎อยกวําใคร ฉันใสใํจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

35 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

36 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

37 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

38 ตัวประกอบ หลงไหลได๎ปลื้มจนลืมตัว หน๎ามืดตามัว AB NORMAL √

39 ปฏิเสธไมํได๎วํารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมํควรปลํอยใจ KAL;CLASH √

40 คนเบื้องหลัง เขาก็รู๎วําเธอมีใคร..และก็รู๎วําฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

41 ผิดหรือเปลํา ได๎แตํกังวล กลัววําเธอเสยีใจ นัท มีเรีย √

42 ที่ระบายอารมณ๑ เธอบอกฉันให๎เดินหํางไป ลูกปัด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย X

43 ดาวบนฟ้า ปลาในนํ้า เธอในฝัน มีดาวบางดวง ที่ฉันอาจอยากได๎มัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

44 ฝากความยินดี อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง คริสตินํา อากีลําร๑ √

45 ฝากดูแลแทนฉัน ตัดใจอยํางไรให๎ขาด กับคนที่เคยแคร๑ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

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

47 สมัพันธ๑..ชัว่คราว เข๎าใจ...วําเราน้ันคบกันน๎อยไป เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

48 หยุดเข็มนาฬิกา...แคํนาทเีดียว รู๎อยูํแล๎ว รู๎อยูํแล๎ว รู๎อยูํแล๎ววํา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

50 หัวใจไมํฟังเหตุผล ยังไงก็ดูไมํควร..ถ๎ากลับไปรบกวนใจเธอ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260289 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 คนนอกสายตา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

2 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

4 นํ้าตาบักหน๎าโงํ เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

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

6 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

7 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รวมฮิตลูกทุ่ง ลูกผู้ชายนอกสายตา

เพลงรักผดิระเบียบ
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8 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ตลกอกหัก ปอยฝ้าย มาลัยพร X

10 ได๎รักก็พอ เกษม คมสนัต๑ X

11 อยําฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

12 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เอกพล มนต๑ตระการ √

13 ผ๎ูผิดหวัง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

14 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

17 อ๎ายขอเจ็บแทน เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

18 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

19 ฝากเพลงให๎แฟนเพิ่น โทรมาหน๎าไมค๑จากสายคนหัวใจเศร๎า ศร สนิชยั √

20 ถูกทิ้งที่พัทยา ไปอยูํเมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

21 มือซอคนเศร๎า ปอยฝ้าย มาลัยพร X

22 พี่ผิดอะไร เกษม คมสนัต๑ X

23 อยําฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

24 อวยพรข๎างรั้ว รอยยิ้มของอ๎าย แทนฝ้ายผูกแขน เอกพล มนต๑ตระการ √

25 ช้ํารักจากสกล มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

26 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

28 จดหมายพํายรัก สงํจดหมายพํายรักฝากให๎น๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

29 ผัวเขามาเอาคืน เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

30 ลืมเขาได๎บอกอ๎ายเด๎อ บํต๎องปากแข็งหรือแกล๎งเป็นบํเสยีใจ ศร สนิชยั √

31 คืนลับฟ้า ชะนํามุํน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

32 วอนฟ้า ปอยฝ้าย มาลัยพร X

33 ร๎องไห๎ใกล๎หนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

34 คอยขําวสาวอุดร หนํุมอุบล หลงมนต๑ฮักสาวอุดร เอกพล มนต๑ตระการ √

35 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

36 ขอแหวนแมํคืน เกษม คมสนัต๑ X

37 นํ้าตาผําเหล๎า อ๎ายยืนซึมเศร๎ารู๎ขําววําเขามาขอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 นํ้าตาขาร็อค ฮื้อ ฮือ ฮื้อ..อ๎ายบอกแล๎วเจ๎าบํฟัง ปอยฝ้าย มาลัยพร X

39 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

41 ส่ําหมา เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

42 อ๎ายพอส่ําน้ี เกษม คมสนัต๑ X

43 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

44 เสยีงครวญจากนํ้าค๎าง ฮักของอ๎าย คือจังนํ้าค๎างยามขํอนสแิจ๎ง ไหมไทย ใจตะวัน √

45 จม.ขอลา จดหมายจากลา พี่ใชนํ้๎าตาปิดซอง เอกพล มนต๑ตระการ √

46 อกหักตอนพักยก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

47 ขอแคํแอบรัก อยําเคืองสายตาถ๎ารู๎วําพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

48 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

49 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

50 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260290 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 สฮิิน๎องบํ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

2 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

3 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

4 ฮักเจ๎าจนตาย เพชร สหรัตน๑ X

5 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

6 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

7 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

8 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 ย๎านเขาซังอ๎าย แพรวพราว แสงทอง X

11 คําขอ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

12 บํขวางทางอ๎าย อาม ชตุิมา X

13 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

14 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

15 17 สเิข๎า ลําไย ไหทองคํา X

16 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

17 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

19 ลําร็อค เจ๎าบํมีใจ ยอมรับมาสานาง วําเจ๎าบํมีใจ ตรี ชยัณรงค๑ √

20 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

21 หวยแหลก เอ เชญิยิ้ม X

22 กระซิบกระซาบ ฝน ธนสนุทร X

23 เติมให๎กัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคํทลีะนิด ทลีะนิด แคํทลีะหนํอย ตั๊กแตน ชลดา √

24 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

25 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

26 อ๎ายตายสไิหํนําบํ เพชร สหรัตน๑ X

27 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิต ติดกระแส ชุดที่ 2
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28 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

29 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

30 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

32 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

34 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

37 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

38 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 ผ๎ูหญิงธรรมดา...ที่กล๎ารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 ได๎ไมํดีไมํมีดีกวํา ฝน ธนสนุทร X

41 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 กลัวมีแฟนไมํทนัใช๎ โสด รับรองวําโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

43 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

44 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตําย อรทยั √

45 รักเสมอไมํวําอยูํไหน แสงดาว สอํงกรทบใจเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

47 คนเจ๎าชูอ๎ยูํที่เดียวบํได๎ ผ๎ูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยูํ ที่อูํซํอมใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 อยําบังคับให๎หลายใจ ที่ฉันตั้งใจรักเธอคิดวําเธอตั้งใจรักฉัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

50 ความบังเอิญที่ดีที่สดุ ถ๎อยคํา ที่ไพเราะนํุมนวล เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260291 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 จุดเทยีนเวียนวน จุดเทยีนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอ๐ย รวมศิลปิน √

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

3 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว √

4 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

5 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

7 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒําๆเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

8 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

9 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

10 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

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

12 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

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

14 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

15 ผ๎ูสาวมักเว๎าผ๎ูบําวข้ีคุย อ๎ายศรๆสฟิ้าวไปไส ให๎อ๎อคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

16 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

17 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

18 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบ๎อ ขอเสยีงคนหลํอแนํเด๎อจ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

19 ลําแคนคิดฮอดผ๎ูบําว บัดน้ี...ขอจงฟังเอาถํอน ฟังกลอนน๎องสวํิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

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

21 เอิ้นอ๎ายมาแหยํหู ญ.อ๎ายๆตอนน้ีอยูํไส ช.มีเรื่องอะไรฟ้าว สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

22 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

23 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจํมข้ึนลํะสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

24 ออยน๎องคืนทงํ ลํะตีสามหลับบํได๎ ใจพี่บํเป็นสขุ ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

25 แจ๐ว ถูกหวยได๎เป็นล๎าน มัน ก็แจ๐วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

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

28 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

29 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

30 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

31 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

32 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

33 ใสไํฟ อยําเว๎าได๎บํ เมื่อเลิกรา วําเจ๎าของถืก หญิงลี ศรีจุมพล √

34 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

36 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

37 เรื่องชวิ ชวิ น๎องบํอยากมีปากมีเสยีงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

38 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

39 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

40 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

41 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

42 อ๎ายสวนยางนางสวนอ๎อย ช.สาวไรํอ๎อยมายืนคอยไผน๎อหรือคอยแฟน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

43 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

44 วอนอ๎ายลบลายเสอื ละฮักอ๎ายหลาย ตายกะตายแทนได๎ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

45 คนเคยแล๎วอยูํบํเป็น น้ีละน๎อเพิ่นวํา แนววําใจคนเอย ศร สนิชยั √

46 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบํมีไผเกินอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

47 บํตาย...แตํอ๎ายเจ็บ หลํะเจ๎าแตํงงานอ๎ายนอนไห๎ ศร สนิชยั √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมฮิตอีสาน มัน ม่วน แซบ
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48 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

49 คิดฮอดแมํ หละชวิีตเอ๐ยยามขาดแมํเป็นคือแพแตก ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260338 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 โทษที่เอาแตํใจ ในบางวันที่เราต๎องเถียงกัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 ชวํงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานํะ ทําไมหน๎าตาดู ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

4 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

5 กํอนฤดูฝน The TOYS X

6 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

7 มาม๎าบอก เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้มมา แอมมี่ The bottom blues √

8 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

9 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

10 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

11 แคํเธอรักฉัน เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice X

12 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม นนทนันท๑ อัญชลุีประดิษฐ๑ √

13 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

14 ปาใสหํน๎า เธอทําไมไมํเคยเข๎าใจ ทําไมไมํเคย จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

15 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

16 ออกตัว ในมุมนึงน้ันยังมีแววตาคูํหน่ึง ที่มองเธอ ลิปตา √

17 นับแกะ คืนน้ีไมํรู๎เธออยูํไหน ในคืนรักที่เรา คชา นนทนันท๑ √

18 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

19 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

20 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

21 ขอพร กันต๑ ชณุหวัตร X

22 ปากแข็ง (Just in my mind) เกลียดหัวใจตัวเอง ที่รักเธอเกินไป Mild √

23 จงเรียกเธอวํานางพญา SILLY FOOLS (วงใหมํ) X

24 แจ็คผ๎ูฆํายักษ๑ ฟักกลิ้ง ฮีโรํ;เต๐า Sweet Mullet X

25 ลมหายใจสดุทา๎ย สองมือหน่ึงใจ หมายไปยังฝ่ัง Retrospect √

26 ขอวอน 2 Somkiat X

27 เวลาเธอยิ้ม Polycat X

28 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

29 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดย๑..แฟนกันแคํวันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ ชาติ สชุาติ (The Voice) X

30 มองฉันท ี(Ost.ฉลาดเกมส๑โกง) อิมเมจ สธุิตา X

31 ปลํอยให๎ตัวฉันไป Moving and Cut X

32 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

33 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

34 พบกันใหมํ POLYCAT X

35 ทนไว๎ I SWEETLESS Somkiat X

36 R U OK (เชค็) สงิโต นําโชค X

37 เพื่อนไมํจริง Polycat X

38 แพ๎แล๎วพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มให๎เธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

39 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

40 อะไรก็ยอม อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน สงิโต นําโชค √

41 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

42 ภาระ ฉันเกรงใจ...เมื่อเธอดูจะรักแตํตัวของเธอ พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

43 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

44 รักที่เธอบอกมา Moving and Cut X

45 ร๎ายกาจ ถ๎าไมํรู๎นะ ก็จงรู๎ซะวํา เราน้ัน มีอะไร ฮั่น HUNZ IPH √

46 #ใต๎ความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมํมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันท๑ √

47 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

48 จะเป็นของเธอตลอดไป GHOST X

49 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

50 ชวิีตเธอดีอยูํแล๎ว THE KASTLE X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560082 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/09/2560 1 แตงโมจินตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโต จินตหรา พูนลาภ √

2 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมืองเลย จินตหรา พูนลาภ √

3 รักโผลํโสนแย๎ม สายฝนฮําใบมี้พี่ทองมีพึ่งหวนโผลํ จินตหรา พูนลาภ √

4 นํ้าตาหลํนบนเถียงนา จินตหรา พูนลาภ √

5 พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ √

6 เหงาใจในตํางแดน จินตหรา พูนลาภ √

7 กอดหมอนข๎าง กอดหมอนข๎างติตํางวํานอนกอดอ๎าย จินตหรา พูนลาภ √

8 ขอเพียงแคํสงสาร อ๎ายฮักบํได๎ ก็อยําฝืนใจเลยหนา จินตหรา พูนลาภ √

9 รักพังวังสามหมอ ละจังวําเปิดผ๎าทั้ง ๆ เห็นตาฝ่ังวัง จินตหรา พูนลาภ √

10 นํ้าตาหยาดข๎างพระธาตุนาดูน สองเราเที่ยวงานด๎วยกัน วันวันพระธาตุ จินตหรา พูนลาภ √

11 กางเกงยีนส๑แหํงความหลัง กางเกงยีนส๑น้ี อ๎ายคนดี จินตหรา พูนลาภ √

12 ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ √

13 เสนํห๑พํอหม๎าย พํอหม๎ายลูกดกยังหลํอๆ อยากได๎เอ็ดหนอ จินตหรา พูนลาภ √

14 รักร๎าวที่บึงพลาญ จินตหรา พูนลาภ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพลงฮิตเด็กแนว 4

หมอล้าออนซอน จินตหรา พูนลาภ
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15 ผ๎าป่านํ้าตาซึม จินตหรา พูนลาภ √

16 หมอชติสองน๎องคอย จินตหรา พูนลาภ √

17 คิดฮอดอ๎ายแท๎ๆ แนํว จินตหรา พูนลาภ √

18 ขอบคุณแฟนๆ จินตหรา พูนลาภ √

เผยแพร่/

15th  Anniversary ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260283 1 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

วันที่วาง 21/09/2560 2 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

รหัสปก DVD G1160047 3 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

4 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

5 อยําทิ้งฝัน เหมํอมองไปบนทอ๎งฟ้า ฟ้าอันกว๎างใหญํ DA endorphine √

6 เรื่องของเรา เธออาจได๎ยิน เสยีงของบางคนบอกมา DA endorphine √

7 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา DA endorphine √

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

9 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

10 ได๎ยินไหม ฉันรู๎เธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

11 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

12 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

13 แสบ สงํยิ้มหวาน ข๎างในเชอืดเฉือน DA endorphine √

14 สกัวาปากหวาน สกัวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมํเหมือนแม๎น วง Endorphine √

15 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟ้าราตรี วง Endorphine √

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

17 ถึงเวลาฟัง ก็นานเทาํไรแล๎ว ที่ฉันต๎องคอยตามใจ DA endorphine √

18 จุดเริ่มต๎นของจุดจบ สายตาที่มองเห็น บอกวํารักน้ัน DA endorphine √

19 อยําทําแบบน้ี มองฉัน บอกกับฉันท ีเธอจําได๎ไหม วง Endorphine √

20 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

21 อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง ฟ้ายังมีตา ที่ฟ้านําเธอมารํวมทาง วง Endorphine √

22 รักครั้งใหมํ รักวันวานให๎ความเจ็บช้ํา เคยทําให๎ DA endorphine √

23 อยําบอกวําไมํมีใคร เชด็นํ้าตาเธอกํอน แล๎วคํอยมอง DA endorphine √

24 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา DA endorphine √

25 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยูํ DA endorphine √

26 มีฟ้า มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตํคิดถึง+อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine √

27 อยากอยูํกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแล๎ว ฉันเห็นทตี๎องลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

28 มหานคร คงไมํมีที่ไหน ที่เหมือนบ๎านเรา Thaitanium;DA endorphine X

29 รักเอย อู๏ อู๏ อู๏ อู๏ อู๏...เคยคิดวําเจอแล๎ว DA endorphine √

30 อยากรัก ต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ เมื่อเค๎าไมํรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

31 แคํบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

32 รักษาสทิธิ์ เอาจริง จริง ก็ไมํเป็นไร หากเธอ DA endorphine √

33 หญิงไทย เป็นคนที่อํอนไหว กับเรื่องราวที่เข๎ามา DA endorphine √

34 คืนข๎ามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

35 อยากได๎ยินวํารักกัน (ภ.อยากได๎ยินวํารักฯสิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ DA endorphine √

36 ที่เห็นและเป็นอยูํ ไมํมีอะไรน๎อยไป ไมํมีอะไรที่เธอน้ันมี DA endorphine √

37 คําขอสดุทา๎ย ฉันไมํอยากเกลียดเธอ บอกได๎เลยวํา DA endorphine √

38 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมํรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

39 ไมํใครก็ใคร (ละครพระจันทร๑ลายพยัคฆ๑)ไมํเหลือทาง ทางให๎เดินตํอไปได๎สองคน DA endorphine √

40 อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา อยําเลยเธอ อยําเลยอยํารู๎ เสน๎ทางที่ DA endorphine √

41 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

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

43 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ DA endorphine √

44 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหํงความจริง ทกุสิง่ชาํงวํุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

45 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

46 Thank you for loving me Thaitanium;DA endorphine X

47 มันใหญํมาก (Big Mountain 4) ทําอยํางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยํางไร PARADOX;DA endorphine √

48 ไมํใชฉํันใชไํหม ถาม...ถามหนํอยได๎ไหม วําเธอซํอนใคร เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;DA endorphine √

49 รักน้ีมีคําเพราะเธอ แตํละวัน แตํละปี แตํละนาททีี่มันพ๎นไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine;ลุลา √

50 พลาด ไมํหวัง ใจจริงไมํเคยจะหวัง วง Endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260293 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/09/2560 1 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

2 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

3 ฉันไมํมี T_T X

4 ตลอดชวิีต วงกลม X

5 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

6 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

7 เสร็จแล๎ว พูดจาจ๏ะจ๐าอํอนหวานอํอนน๎อม วง L.ก.ฮ.;แชมํ แชมํรัมย๑ X

8 แฟนคนใหมํ วงกลม X

9 ข๎างหลัง วง L.ก.ฮ. X

10 ใจหมา T_T X

11 เพื่อนแท๎ วง กางเกง X

12 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

13 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งเพ่ือชีวิต ฮิตติดผบั
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14 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

15 ศาลาพักใจ กล๎วย แสตมป์ X

16 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

17 สญัญาณ(ดาน)ไมํดี วง กางเกง X

18 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

19 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

20 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวําเธอ กล๎วย แสตมป์ √

21 คนนําเบื่อกับคํานําเบื่อ รู๎ วําบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

22 โกหกหน๎าตาย T_T X

23 ทบัไมํร๎อง ทอ๎งไมํรับ วง L.ก.ฮ. X

24 ไมํใชณํเดช ผิดที่ฉันมันไมํหลํอ เธอน้ันมาล๎อวําฉัน วงกลม X

25 ผ๎ูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

26 คนลืมไมํเจ็บเทาํคนจํา ลืมไปแล๎วหรือไง วําเธอทําอะไรเอาไว๎ แสน (นากา) √

27 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

28 รอไมํได๎ วงกลม X

29 มากกวําฝูงหมา วง กางเกง X

30 ต๎นง้ิวกลางหัวใจ เธออยูํกับเขามาตั้งนาน แล๎วมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

31 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

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

33 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

34 หายใจออกก็เหงา หายใจเข๎าก็คิดถึง เธออยูํไหนอยูํไหนหนอ คนเฝ้ารอใจจะขาด แชมํ แชมํรัมย๑ √

35 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

36 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

37 ถ๎าเขาไมํรักรักพี่ได๎ไหม ค๎นหาวิธีรักเขาให๎ดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชมํ แชมํรัมย๑ √

38 หน๎าอยํางฉันมันโงํใชไํหม น่ีนะเหรอ ที่เคยสญัญาจะหยุดที่ฉัน เจมส๑ ชนิกฤช √

39 บอกตรงๆวํารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทวัร๑ไหมฮะ แสน (นากา) √

40 อ๎อร๎อได๎ถ๎วย วงกลม X

41 น๎องสาวคนลําสดุ เมื่อรักของเราจบลงด๎วยความเข๎าใจ แชมํ แชมํรัมย๑;วงกลม √

42 หึงไมํได๎หวงไมํได๎ เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส๑ ชนิกฤช √

43 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไว๎เน้ือเชือ่ใจตัวเธอตลอดมา กล๎วย แสตมป์ √

44 คนน้ีผมขอ พี่ก็รู๎วําผมไมํรวย ไมํมีเทาํพี่มี แชมํ แชมํรัมย๑ √

45 ฟ้าขีดเสน๎ เธอและนายรวมทั้งฉัน ไมํรู๎สวรรค๑ แสน (นากา);ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

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

47 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

48 แฟน ไมํใชรํองเทา๎ เธอจะกินสม๎ตํา ฉันจะหม่ําข๎าวผัด เดวิด อินธี √

49 จับเธอมาจุ๏บ หรือวําเราน้ันไมํเคยได๎ทําบุญกันเทาํไร แชมํ แชมํรัมย๑;วง L.O.G √

50 ถ๎าน๎องยังโสด ชือ่อะไร ยังไมํต๎องบอกก็ได๎ กล๎วย แสตมป์ √

เผยแพร่/

ไหมไทย หัวใจศิลป์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260294 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

วันที่วาง 28/09/2560 2 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

3 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 นางฟ้าหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

5 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 ทนบํไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

7 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

8 หัวใจยอมให๎ตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

9 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

10 เคยฮักอ๎ายบํ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

11 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

12 คนเกํายังบํไป คนใหมํกะมาแทน ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

13 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

14 ดีที่สดุ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

15 ความคิดฮอดสัง่มา ลํะยํานคนลืมซึมใจร๎าว คึดนําสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

16 สญัญาคันนากิ่ว ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

17 ถ๎าอกหักมักอ๎ายเด๎อ อ๎ายได๎ความเหงาสวํนเขาได๎เบอร๑ติดตํอ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 พํอหม๎ายมหาว๎าเหวํ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

19 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแล๎วทั่วทอ๎งนา ต๎นเดือนกุมภา มนต๑แคน แกํนคูน √

20 กะชาํงอ๎ายบํติดใจ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

21 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

22 สดุทา๎ยอ๎ายส่ํางัว ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

23 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

24 ไหลตายแนํแม๏ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

25 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

26 ไหมไทยหัวใจคิดฮอด ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

27 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

28 เบื่อโซฟาไปเถียงนาน๎อย ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

29 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

30 ลูกไผหวํา ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

31 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอ๎า กําลังบาน มนต๑แคน แกํนคูน X

32 เรื่องบนเตียง ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

33 รอเธอที่นวนคร ลาถ่ินคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
ลูกทุ่งคู่ฮิต มนต์แคน - 
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34 หมอฟัน ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

35 แฟนเขาผ๎ูสาวอ๎าย เป็นแฟนเขาลํะน๎อน๎อง ผ๎ูสาวเกําชาย มนต๑แคน แกํนคูน √

36 ปากวําไมํแตํใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

37 ตัวจริงยังเป็นเจ๎า หลํะเสยีงคนลือคนเว๎า วําอ๎ายไปมีสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

38 มีแตํความคิดฮอด ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

39 สงิห๑คะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูํเฮามักแจมลูกคอ มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

40 อยากลืมผ๎ูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผ๎ูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

41 เหล๎ากลมสดุทา๎ย เพื่อนเอ๐ยกินเหล๎าเมาบํเสีย่ว มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

42 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

43 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

44 คนนําฮัก..อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

45 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

46 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

48 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

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

50 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

ปลายปากกา ตุล ไวฑูรเกียรติ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560086 1 บางกอกใหมํ อะไรจ๏ะ X

วันที่วาง 28/09/2560 2 เอง อะไรจ๏ะ X

3 มองไมํเห็นใคร อะไรจ๏ะ X

4 นานเกินไป อะไรจ๏ะ X

5 มิถุนากับฝันลอยๆ อะไรจ๏ะ X

6 กําแพง อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

7 นกเพลง อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

8 เสอืร๎องไห๎ อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

9 ดึกแล๎วคุณขา อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

10 ลิปติกบนลิปสติก อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

11 สมรสและภาระ อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

12 สิง่ที่อยูํนอกใจ อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

13 เปลือก ฉันเปลี่ยนได๎แคํเพียงเปลือกแตํเมล็ด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

14 รักในมหานคร กทม.จ๎องมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

15 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

16 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

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

18 อนุรักษ๑ จิดา X

19 โงํ Solid State;อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

20 GAY Suharit Siamwalla X

21 คืนน้ัน ตุล ไวฑรูเกียรต;ิSinnamon X

22 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

23 โอเอซีสในทะเลทราย TEDDY SKA BAND X

24 ดูด (Dude) มาจะกลําวถึงสรุิยะจักรวาล ที่กําเนิด ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

25 นิราศลงกา YAAK LAB;ตุล ไวฑรูเกียรติ X

26 ถ๎า... YAAK LAB;ตุล ไวฑรูเกียรต;ิแพรวา X

27 จุดที่ชดัยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ(Got a Senseฉันมีความรู๎สกึ วําพายุกําลังเข๎ามา อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า;Yellow Fang √

28 ฝาแฝด (Feat อพาร๑ตเม๎นท๑คุณป้า) แปลกใจที่ทําไมมองไป ก็จะเจอ Playground X

29 Don't underdestimate The diet pills The diet pills X

30 ไมํหรอกครับ ตุล ไวฑรูเกียรต;ิfeat.เป็นเอก X

31 กลับ SAVE DA LAST PIECE X

32 ถือวําเราไมํเคยพบกัน ไมํต๎องขอโทษเรื่องที่ผํานมา ไมํต๎อง AB NORMAL;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

33 โทษที่เอาแตํใจ ในบางวันที่เราต๎องเถียงกัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

34 มายากล กลุํมศิลปินเพื่อนสงิห๑ X

35 เพลงที่คุณไมํเคยได๎ฟัง ตุล ไวฑรูเกียรติ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260301 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/09/2560 1 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

2 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

3 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

4 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

5 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

6 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

7 คนไมํมีเวลา ฉากเกําเกํายังจําไว๎ในใจ เคยรักเธอยังไง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

8 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

9 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

11 สิง่เล็กๆที่เรียกวํารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคํบังเอิญ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

12 Would u please... ตั้งแตํได๎เจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

13 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

14 ระยะปลอดภัย ชวํงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมํต๎องกังวล วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

15 วัยทองรําลึก วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

แซ่บยกก้าลัง 4 โอ๊ต อ๊อฟ ป๊อบ ว่าน

นกเพลง รวมบทเพลงจาก
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16 หวาน ตื่นตั้งแตํหกโมงเชา๎ รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

17 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

18 อยูํบํารุง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

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

20 หมึกน่ึงมะนาว นานๆจะมีสกัวันที่ฉันและเธอเทาํน้ันคนดีที วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

21 แตกตํางก็รักกัน แม๎วําเราตําง แตกตํางกัน แม๎วําบางอยําง ปราโมทย๑ ปาทาน;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

22 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

23 อารมณ๑ดี (ภาพยนตร๑บ๎านฉัน..ตลกไว๎กํอนฯ)อารมณ๑ดีเพราะมีความสขุ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

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

25 ลูกผ๎ูชายตัวจริง มันเกิดอะไรกับใจน้ี ที่ให๎เธอใจที่เคย วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

26 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

27 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก ปราโมทย๑ ปาทาน √

28 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

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

30 ไกล (ละครสาม)ี พยายามทําตามที่ใจมันต๎องการ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

31 ผ๎ูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสร๎างวิมานในอากาศตลอดมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

32 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

34 นาที จบลงไปแล๎วหยุดเธอกับฉัน แตํมันทนไมํไหว วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

35 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมํเห็น ใชวํํามันไมํมี อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

36 ลํา (ภ.ฮาชมิะ โปรเจค) บนหนทางที่ดูเดียวดาย ปราโมทย๑ ปาทาน √

37 ตะวันยังมีให๎เห็น ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ X

38 อยากรู๎...แตํไมํอยากถาม ได๎ชดิเพียงลมหายใจ แคํได๎ใชเ๎วลา Calories Blah Blah √

39 จากคนรักเกํา เธอไมํชอบไปไหนคนเดียว เธอไมํชอบ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

40 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

41 สิง่ดีดี (ละครดาวเรือง) แตํกํอนน้ัน ไมํเคยเข๎าใจ วําความรัก ปราโมทย๑ ปาทาน √

42 คนเหงาที่ไมํเคยเหงา ถ๎ามีคนหลายคนบอกเธอฝันดีกํอนนอน วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

43 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

44 คิดอะไรอยูํ (ล.กลรักสตรอว๑เบอรี)่ อยูํๆ ก็มาหวานใส ํเอาอกเอาใจกับฉัน Lowfat √

45 หอมปากหอมคอ อยากชวนให๎เธอมาหอมปากหอมคอ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

46 คือเธอหรือยัง ตั้งแตํมีเธอเข๎ามา ตั้งแตํมีเธอเข๎ามา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

47 หยุดเหงาไปด๎วยกัน อยูํตรงน้ีมานานเทาํไหรํ ใครจะรู๎ Lowfat √

48 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน TATTOO COLOUR;ป๊อป ปองกูล √

49 หากเธอจะรัก ฉันไมํอาจจะชอบเอาแตํใจ ฉันอาจ Bowling;ปราโมทย๑ ปาทาน √

50 JUST ONE NIGHT บอกตัวเองให๎ออกมา ออกมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260300 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/09/2560 1 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

2 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

4 ผัดกะเพรากับเราสอง เมื่อวันสดุทา๎ยได๎มาถึง ซึ่งความรัก Pancake √

5 หน๎าร๎าย ร๎าย ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

6 คนไมํดี แม๎วํายังรักเธอแคํไหน ต๎องฝืนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

7 บอกฉันวําเหงาแล๎วเขาไมํวําเหรอ ผิดแล๎วเธอโทรมาเบอร๑ผิดแล๎ว SO COOL √

8 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

9 แคํน้ันเอง แคํน้ันเอง แคํทกัทาย ไมํมีหอม ไมํมียิ้ม TAXI √

10 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

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

12 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

13 จริงใจไมํจริงจัง เธอไมํเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมํเคย Pancake √

14 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

15 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

16 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

17 ไมํยอมตัดใจ เธอได๎ยินไหมวําใครมันร่ําร๎องเรียกอยูํ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

18 เจ็บน้ีมันลึก น่ีนะหรือคนดีที่ฉันไว๎ใจ น่ีใชไํหมคือ กะลา √

19 ขอถามเข๎าประเด็น คิดหนัก กํอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

20 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

21 พ.ศ.ใหมํเปลี่ยนใจหรือเปลํา ฉันก็เป็นเพียงแคํคนหน่ึง ที่ไมํมีอะไร Pancake √

22 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 ย๎อมใจ ใจ..ใจที่เคยสแีดง เธอเลํนแรงซะ SO COOL √

24 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่อํอนไหว จิรศักดิ์ ปานพุํม √

25 เศษหน่ึงสวํนเกิน คนน้ีหรือเปลํา ที่เมื่อกํอนน้ันเธอ Pancake √

26 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

27 หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด ฉันคงไมํมาตอแย TAXI √

28 อยากเกิดเป็นคนหลายใจ ตั้งแตํที่รักเธอ ก็ไมํเคยรักใคร กะลา √

29 อะไรก็ยอม อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน LOSO √

30 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

31 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

32 ถ๎าเธอต๎องการ ถึงแม๎เจ็บช้ํา ถึงแม๎ร๎อนรน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

33 ก๎อนเน้ือข๎างซ๎าย ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตํวันที่เธอจากฉัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

34 ตั้งแตํต๎นจนเจ็บ เห็นเธอกับเค๎าจูงมือกันอยูํ ต๎องรีบ Pancake √

35 คนเจียมตัว เอื้อมไมํถึงรู๎ตัวฉันดียังไกลหําง SO COOL √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
Rock Thai ใจติดดิน
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36 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

37 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 ใจเรายังตรงกันอยูํไหม ไมํใชคํนเหงา แตํก็เข๎าใจ จะไมํให๎เหงา กะลา √

39 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

40 เจ็บหัวใจ ได๎โปรดอยําทําอยํางน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

41 ชา ไมํมีความรู๎สกึใด อยูํในใจฉัน ไมํหนาว NOS √

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

43 นางฟ้ากับควาย นางฟ้าองค๑หน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

44 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

45 ซากอ๎อย อาจเป็นนิยามของความรักที่ต๎องจบ SO COOL √

46 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

47 เพื่อเธอคนเดียว คนมีชวิีตที่มืดมน คนอยํางฉันแคํคน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

48 พูดไมํได๎สกัที เธอจะรู๎บ๎างไหม วําใจฉันมันรักเธอแคํไหน Yes'sir Days √

49 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

50 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260299 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/09/2560 1 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

2 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

3 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

4 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

5 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

6 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

7 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

8 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

9 ใจหมา T_T X

10 ไมํผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

11 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

12 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

13 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

14 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

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

16 ทําไมไมํคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตํเหมือนทกุอยํางจะ S.D.F √

17 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

18 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

19 ปลํอย(NOISE) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

20 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

21 เจ็บกวําคือฉัน เขาทําเธอเจ็บช้ําจนใจสัน่ ขอยืนยันวํา Retrospect √

22 เขาชือ่อะไร เขาชือ่อะไรบอกกันได๎ไหมคนดี CLASH √

23 นับถอยหลัง จะเสยีนํ้าตากันทําไม จะไปก็รีบไป INSTINCT √

24 ขอบฟ้า ได๎แตํเหลียวมองไปสดุฟ้าไกล BODYSLAM √

25 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

26 ดูแลตัวเองดีดี T_T X

27 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

28 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

29 รักไมํได๎ ก็จะรัก (ละครแสงดาวกลางใจ)ฉันก็รู๎ วํามีอะไรหลายอยําง ที่บอกวํา กะลา √

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

31 เกิดมาเพื่อยอมเธอ ฝืนกล้ํากลืนเก็บนํ้าตา ปิดบังมันเอาไว๎ INSTINCT √

32 คนหน๎าใหมํ ฉันได๎รู๎วํามีคนหน๎าใหมํ คราวน้ีไมํ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

33 เตลิด เรื่องจริงที่ฉันจูงมือกับคนน้ัน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

34 ความรักทําให๎คนตาบอด รู๎ วํามันไมํสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

35 รักไมํได.๎..ไมํใชไํมํรัก(ละครศิราพัชรฯ)อยูํตรงกลาง ระหวํางเสยีงหัวใจ ZEAL √

36 คนดีไมํมีที่อยูํ ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน วําเธอต๎องการ POTATO √

37 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม CLASH √

38 เศษ หยุดใจพักลงกํอน มันอํอนล๎า เหลือเกิน PARADOX √

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

40 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

41 กล๎าพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวํากับเขา POTATO √

42 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

43 ไมํใชฉํันใชไํหม (SEK LOSO VERSION)ถาม...ถามหนํอยได๎ไหม วําเธอซํอนใคร เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

44 บาดตา กลัวเธอจะเห็นความจริงสิง่ที่ซํอน SO COOL √

45 เศษหน่ึงสวํนเกิน คนน้ีหรือเปลํา ที่เมื่อกํอนน้ันเธอ Pancake √

46 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

47 คนมันไมํใชํ ฉันทุํมเท หมดเลยทกุอยําง ยิ่งนาน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

48 ห๎ามใจ สดุทา๎ย ตํอให๎เหน่ียวรั้งสกัเทาํไหรํ BODYSLAM √

49 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

50 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260340 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/09/2560 1 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

2 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตจัง! ดังเว้ยเฮ้ย!

ร็อก 3 เศร้า
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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3 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

4 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

5 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

6 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

7 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

8 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

9 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

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

11 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

12 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอได๎ไหมคนดี จัสติน ผํองอําไพ √

13 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

14 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

15 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

16 อยูํไมํไหว ก็เพิ่งรู๎ชวิีตมันอยูํยากเย็น มองทางใด จัสติน ผํองอําไพ √

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

18 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

19 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

20 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

21 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

22 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

23 พูดวํารักในใจ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love)ถ๎าหากสายตาน้ันมีข๎อความที่เก็บเอาไว๎ มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

24 อาจเป็นเพราะ คงต๎องโทษแสงดาว ทําให๎เหงาเกินไป พลอยชมพู √

25 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

26 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

27 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ ณัฐ ศักดาทร √

28 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

29 ยังไกล รู๎แตํวําห๎ามใจไมํไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

30 มีความสขุบนความทกุข๑ของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันได๎อะไร ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

31 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

32 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

33 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

34 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

35 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

36 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

37 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

38 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

39 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

40 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

41 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

42 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

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

44 จม ลุลา √

45 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

46 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

47 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

48 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

49 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

50 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √
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