
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261106 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 ผูตองหา x Labanoon แคตัวคนเดียว ไมตายละมั้ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);LABANOON √

2 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

3 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

4 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

5 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

6 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

7 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

8 โกหกหนาตาย T_T X

9 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

10 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

11 คืนสุดทาย PARATA X

12 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

13 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

14 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

15 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

16 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

17 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

18 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

19 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

20 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

21 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

22 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

23 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

24 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

25 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

26 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสักคํา BLACKHEAD X

27 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

28 แอบเพอเจอ (ซีรีสรุนพี่Secret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานต รังสรรค √

29 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สั่นไหว Pancake √

30 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

31 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน อินคา √

32 เราและนาย (Special Version) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน BODYSLAM;Potato;หญิงลี ศรีจุมพล √

33 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

34 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

35 พูดไมไดสักที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

36 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

37 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

38 บอกสักคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเปนไร ไมเปนอะไร กะลา √

39 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

40 บกพรองในหนาที่ Hobbit X

41 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

42 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

43 เตรียมใจ ความรูสึกในใจ มันพูดวาไมเหมือนกอน บางแกว √

44 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปูจาน ลองไมค PMC X

45 นี่หรือคนรักกัน เท็ดดี้ ไอเฟล;ปอง เดอะแบ็คอัพ X

46 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

47 แฟนดีดี แฟนดี ดี มันหาไมยากหรอก ถาเธอ วง Soman X

48 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑ X

49 เคลียรใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

50 เชิญ วง Fin X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261126 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 คุณ OK ไหม อาจเปนเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

3 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

5 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

7 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

8 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2561
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

CASSETTE BEST HITS

ชื่อศิลปน
ร็อคติดดิน ฮิตติดผับ 3

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 1/24



10 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

11 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 อยูกับความคิดถึง ไมมีวันไหน..ท่ีใจไมคิดถึงเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

13 ยังจําไดไหม เสียงนี้คนดียังจําไดไหม เสียงของคน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

15 สามคําจากใจ มีคําสามคําที่เก็บซอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 สัญญาหัวใจ สัญญาหัวใจไมไดใชปากกา เปนเพียง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

17 สัญญาไดไหม ชอบกับเขา รักกับเขา พี่เขาใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

18 ปลูกรักรวมกอ แคเริ่มใกลชิด ก็คิดวาใช เธอชาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 วาเลนไทนพายรัก เขาบอกรักกันวันวาเลนไทน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

21 ขอโทษ เพิ่งรูวาเธอรักฉันแคไหน เพิ่งรูวาใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

22 หัวใจเพรียกหา โอ...ละเหนอ แมดอกสายหยุดบานเชา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

23 แฟนเอยแฟนเรา แฟนเอย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

24 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 เติมบุญหนุนรัก เกิดมาโชคดี ชาตินี้ไดรักกับคุณ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

28 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเปนแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

29 เชิญตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

30 พี่ไมมีแฟน โอแมคุณคนงามพี่ขอถามคนงาม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

31 รักกับพี่ดีแน นาดีดีควรใชขาวปลูกพันธุดี ขาวปลูก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

32 อยากถูกคนรัก ใหรูแลวรูรอด ทุกหนึ่งหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 สงความคิดถึงมากอดเธอ รูสึกเหงาๆยังไงไมรู เมื่อเธอไมอยู จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 ขอเปนผาหม หนาวนี้เจามีผาหมหรือยัง พี่ชายยังวาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 หัวใจผมวาง หัวใจผมวางจะมีใครบางจับจอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

36 น้ําตาหลนที่โคราช นั่งรถทัวรดวยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

37 จดหมายจากแนวหนา กลางดงควันปน พี่เฝายืนสูเหลาราย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

38 สวรรคปลายนา (ละครลิเก ลิเก) ไอดินกลิ่นนาพัดมากับลม ยอดหญา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

39 คนหลงทาง (ละครลิเก ลิเก) ขอมือนุมๆ ชวยกุมมือฉันไดไหม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

40 คําถามครึ่งทาง ถานองเปนอื่นปลุกพี่ใหตื่นจากฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

41 พอไหมถาจะรัก อยากสอยดวงดาวสักรอยดวง มารอยเปนพวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 เศรษฐกิจหารสอง (สรอย) ไมไดอยากออกเลยนอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 ลมพัดลมเพ ลมพัดลมเพใจเธอจะเซไปหาใคร ลมพัด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

44 คุณไดแตใดมา ถามจริงๆ คนดี วาความสวยนี้คุณได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

45 ภาพทรมาน ไมอยากจะคิด แตมันอดคิดไมได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

47 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเล้ียงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 แด...แม แมมีพระคุณ อุนในหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

49 ดวยคําวาขอบคุณ แคเดินผานตา ก็ถือวาพรหมลิขิต จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 ขอบคุณเธอที่ใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261124 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

2 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

3 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

4 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

6 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

8 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

10 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

11 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

12 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

13 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

15 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

16 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

17 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

18 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

19 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

20 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

21 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

22 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

23 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

26 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

27 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

28 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

29 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

แกรมมี่โกลด ลูกทุงมาแรง
ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/24



30 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

31 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

32 โจรตั๋วใจ จับเขาคุกสานอ เทียวมาลอ เทียวมาตั๋ว ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตาย อรทัย √

33 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

34 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

35 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

36 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

37 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

38 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

39 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

42 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

43 ใหอายตายผูเดียว แนมเบิ่งหนาเจาของ ยามอายสองกระจก เดวิด อินธี √

44 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

45 เจ็บซ้ําๆกับคําเดิมๆ เจ็บไหม ไอผูชายแสนดี อิสร อิสรพงศ √

46 อยาเอารักมาลอเลน ถามเธอจริงๆ เถอะนะ ในสายตา ที่ดูวาดี เปาวลี พรพิมล √

47 ขอโทษที่ทําใหมันพัง มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

48 ชาเอิ่งเอย เธอเขามากดไลคบอยจัง ฮาย ชุติมา √

49 รักแหลกแจกแถม ผม ไมเคย เจาชู เผื่อใครอยากรู อิสร อิสรพงศ X

50 แมคาหนาคอม ก็เปนแมคา พัฒนา มาอยูหนาคอม เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261125 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

2 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

3 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

5 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

6 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

7 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 สาธุเดอ..ขอใหเธอเปนคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันนี้ อายไป มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

10 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

11 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

12 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

13 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

16 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

17 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงนี้มากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทัย √

19 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตา ภูศิลป X

20 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

22 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

23 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 มนตรักแมน้ํามูล โอ โอโอ โอโอละเนอ โอโอ โอโอละเนอ ตาย อรทัย √

25 ออมกอดเขมราฐ (ภ.ออมกอดเขมราฐ เหมือนใจฮักตองมนต ฟาดลบันดาล เตา ภูศิลป √

26 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

27 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ทายที่สุด...อายก็คือสุดที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษ √

29 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

30 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

31 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

32 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

34 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

36 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

37 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

38 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

39 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

40 ขอยฮักเจา แจน แหลน แจน แจน แหลน แจน เตา ภูศิลป √

41 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทัย √

42 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 ชัตดาวน ดาวชัด เลนไลนอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตา ภูศิลป √

44 เห็นอายใน ig สิมีคนเคียดบ หากนองขอกดไล ศิริพร อําไพพงษ √

45 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 นิ้วนางวางบ อยากจะดูนิ้วโปงวางไหม อยากจะดู เตา ภูศิลป √

47 ฮักสาวสะหวัน บแมนนางฟาแตนองมาจากเมืองสะหวัน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ฮักมาแตชาติกอน เหมือนฮักมาจากชาติที่แลว ฮัก บ ตาย อรทัย √

49 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตา ภูศิลป √

รวมเพลง อีสานหวานคัก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261117 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 ชีวิตเดี่ยว x Getsunova อยูตรงนี้แคเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);GETSUNOVA √

2 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

3 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 อยูก็เจ็บสุดทายก็จาก ถึงคราวถึงเวลา ที่ตองตัดสินใจ จบปญหา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

6 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

7 ลบ (Delete) คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

8 ผิดไหมที่รักเธอ (มายารัก On Lie) ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อิมเมจ สุธิตา √

9 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

10 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

11 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

12 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

13 น้ําตาทวมจอ มอง ทองฟาคืนนี้แสนเศรา ใจเอย TABASCO √

14 เมษายน Pretty Punks √

15 ตอไปแบบนี้ตอไป (What Else Can I Do) Cut The Crab X

16 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

17 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 ถาตรงนั้นมีความสุข เชื่อในกาลเวลาที่เปน มันก็ตองจะมีอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

20 ใชเปนเหตุผลไดไหม ใครตอใครก็ตางถาม วาฉันอยูทน พั้นช √

21 ใครเจ็บกวา ETC X

22 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

23 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

24 ใครสักคน (ล.สายเลือดมายา) เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน พลอยชมพู √

25 รักมีจริงหรือเปลา ฉันเกิดมากับความวางเปลา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

26 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

27 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ แตเหมือน THE MOUSSES √

28 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

29 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

30 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

31 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธ √

32 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

33 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

34 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

35 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

36 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

37 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

38 ปาใสหนา เธอทําไมไมเคยเขาใจ ทําไมไมเคย จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

39 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

40 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

41 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

42 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

43 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

44 คนแพที่ไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

45 ทั้งรักทั้งเหนื่อย (ละคร365วันแหงรัก)ไมเคยรู ไมเคยรูจริงจริง ความรัก INSTINCT √

46 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

47 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

48 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

49 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

50 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561112 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

3 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทิดา แกวบัวสาย √

4 คงจะมีสักวัน คงจะมีสักวัน คงเปนวันที่ชื่นใจ เรวัต พุทธินันทน √

5 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป กัมปะนี √

6 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

7 อยาเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

8 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

9 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

11 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

12 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

13 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

14 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

15 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

16 ตองดีกวาเกา ไมคิดจะลงแขง สมประสงค สิงหวนวัฒน X

เพลงนี้ท่ีคิดถึง

วิถีคนเจ็บ 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 4/24



17 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

18 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

19 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันนี้ตอง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

21 แลวไปแลว ที่ผานมานั้น ไมเคยจะสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

22 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

23 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

24 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

25 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

26 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

27 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

28 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

29 ไมอยากจะเชื่อเลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินา อากีลาร √

30 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

31 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

32 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตัดใจเสีย นิโคล เทริโอ √

33 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

34 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

35 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

36 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561133 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 CRY เพลงบรรเลง The Yers √

2 อยูไหน ทิ้งไวแคเพียงรองรอยใหตามหา The Yers √

3 คิดเอาเอง ก็คิดเอาเองตลอดมา วาฉันเขามาเปลี่ยนโลก The Yers √

4 แอบรอ บอกกับฉันที อะไรที่ทําใหรูสึก The Yers √

5 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันลมลง อีกครั้งที่ตองทุกข The Yers √

6 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

7 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

8 ความลับของเงา ไมเคยมีใครมองเห็นความมืดมิด The Yers √

9 คลาย เพลงบรรเลง The Yers √

10 เทศกาล ภาพแสงไฟ กลิ่นจากควันดอกไมไฟ ลมที่พัด The Yers X

11 เสียสละ จบแลวไมมีรักของเราอีกแลว The Yers √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561033 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

2 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

3 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

4 คําขอ กอง หวยไร X

5 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

6 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

7 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

8 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

9 คิดฮอดสาวอินดี้ ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง X

10 ลําร็อค เจาบมีใจ ยอมรับมาสานาง วาเจาบมีใจ ตรี ชัยณรงค √

11 แพน็อค ตาร ตจว. X

12 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

13 ผูสาวอินดี้ คะแนน นัจนันท X

14 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

15 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

16 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

17 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

18 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261130 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/09/2561 1 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

2 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

3 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

4 เขาชื่ออะไร เขาชื่ออะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

5 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

6 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

7 มือที่ไรไออุน จากวันนั้น ที่ไดเจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

8 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

9 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

10 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

11 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

12 หยุดฝนก็ไปไมถึง มีคนเปนลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

13 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝารอ CLASH √

14 ใสรายปายสี คุณเคยใชไหมไมไดดี ทําดีเทาไหร CLASH √

15 เพลงผีเสื้อ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

CLASH Awake Reunion Project

รวมฮิต อินดี้อีสาน

The Yers อัลบั้ม CRY
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/24



16 ซบที่อกฉัน เรื่องที่เคยผานมา ตัวฉันไมเคยโกรธ CLASH √

17 Thai Girls สาวจีนไปจนอเมริกัน ดูยังไงก็ไมเห็น CLASH √

18 REBIRTH ทะเยอทะยานใหพอ ยากเย็นเทาไรไมทอ CLASH √

19 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟงฉันสักนอยเธอ CLASH √

20 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเราอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

21 จะไมรับปาก ไมวาเธอจะเปนของใครมากอน CLASH √

22 ถอนตัว คิดถึงสักเทาไรโทรไปหาก็ไมควร CLASH √

23 อางวาง เธอคือคนที่ฟาจงใจกําหนดไว ขีดชีวิต CLASH √

24 ไออุนรัก แดดจางๆ ที่เคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

25 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

26 นางฟาคนเดิม ดอกไมถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด ไมชาก็ CLASH √

27 เกินกวารัก เธอดุจดาว สองสกาวแสงนวลผอง CLASH √

28 เจาหญิงนิทรา นั่งมองเธอเนิ่นนาน เห็นตาเธอพริ้มหลับ CLASH √

29 ละครรักแท บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นตอง CLASH √

30 ร่ํารอง เธออยูไหน อยากจะรูวาตัวเธออยูไหน CLASH √

31 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

32 คางคา ไมไหว คาใจมาเรื่อยมานาน พอสักที CLASH √

33 เพอ ฉันตอนนี้ไมมีความหมาย ที่จะให CLASH √

34 โอความรัก ยับยั้งหัวใจเทาไร ก็ไมอาจปดความรัก CLASH √

35 แพชางมัน ก็อยากใหเธอรับปาก ถาหากวาใจ CLASH √

36 เลิกงอน รถมันติดก็เลยมาชา เธอเองก็รู CLASH √

37 เธอ เพียงแคไดเจอก็ใจละลาย ก็หวานซะ CLASH √

38 เบาหวาน หวานเกินไปจนใครตอใครรุมตอม CLASH √

39 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

40 ทาชน (Crashing) ลูกผูชายไมดีก็ตาย ไมวาลงน้ําหรือวา CLASH √

41 เมืองคนเหล็ก 2004 เมืองๆ นี้กําลังจะเปนเมืองราง CLASH √

42 รักจริงรักปลอม เธอเปลี่ยนจากรักปลอมเปนรักจริง CLASH √

43 รักเองช้ําเอง ตั้งแตฉันคุยกับเธอ บอกเลยเขาใจผิด CLASH √

44 นางฟา (MY ANGEL) ทําตัวเกเรไมเคยรักดี เงินทองที่มี CLASH √

45 หุนกระปอง เดิน บอกใหเดินก็เดิน ก็มันเปนแคหุน CLASH √

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

47 รอ ฉันเปนเพียงเสนทางแหงรักเกา.. CLASH √

48 ความทรงจําครั้งสุดทาย(The Last Memorialเหตุผลของการจากลาจากกันและกัน CLASH √

49 ลางสังหรณ I feel presage I feel presage...รับรูไดถึงอาการ CLASH √

50 เพลงสุดทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

เผยแพร/

SILLY FOOLS ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0561039 1 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

วันที่วาง 06/09/2561 2 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

3 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

5 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

6 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสูงเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 สูไมได เธอจะลองกับใครประชันกับใคร SILLY FOOLS (วงเกา) √

9 แลวแตแปะ เกรงใจเขา บอกใหเกรงใจเขา SILLY FOOLS (วงใหม) √

10 ไม หยุดฟงใหดี หยุดฟงฉันกอน SILLY FOOLS (วงใหม) √

11 หนาไมอาย ไรทางออก ก็ตอนที่เธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

12 ฝน ฉันมองไปบนฟาไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหม) √

13 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

14 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 HEY... HEY...แอบไดยินไดฟงวาเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 รักดวยน้ําตา (Audio Live) ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิ่งใด จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

18 เจ็บ ตนเหตุมันเปนเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 หนึ่งเดียวของฉัน หายไป เธอไดทิ้งฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

20 นางฟา สบตา เธอสบตาฉัน หัวใจฉันสั่น SILLY FOOLS (วงใหม) √

21 ใหเธอ คงเปนคําแรกที่เธอเอยปาก SILLY FOOLS (วงเกา) √

22 150 C.C. คืนนี้สดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

23 ผูยิ่งใหญ ถึงเวลาที่ตองไป แสดงความมั่นใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

24 พอ-แม-ลูก ลูกหลานเราเขานอยใจ ฉันเลยตองการ SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

26 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 ฟงดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 เพลงของเธอ แตงบทความดวยตัวฉันเอง แตงบทเพลง SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

30 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 เหนื่อย หงุดหงิดมาแตเชาเลย อาจเปน SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 เบื่อ มันเบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทักใคร SILLY FOOLS (วงใหม) √

33 ตูมตาม ลืม ไมเคยลบลืม เปนค่ําคืนที่ฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

34 ไมหวั่นแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

35 น้ํานิ่งไหลลึก มันจะนิ่งๆๆ ซะกอน กอนพายุมันจะ SILLY FOOLS (วงใหม) √

ชื่อศิลปน
SIGNATURE COLLECTION OF 

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 6/24



36 จงเรียกเธอวานางพญา SILLY FOOLS (วงใหม) X

เผยแพร/

แกม วิชญาณี ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0561034 1 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

วันที่วาง 13/09/2561 2 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชิงรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเรานั้นรักกันอยู แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน√

3 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

4 ไมสวยเลือกได ไมใชนางฟา สองกระจกแลวก็พอเห็นอยู แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

5 หนา 113 ชีวิตถาเหมือน นิยายเลมหนึ่ง เปดอาน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

6 ฉันจะไมยุงเกี่ยวกับมันอีกเลย นอนจมกองน้ําตา โหยหาเขาทั้งวัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

7 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

8 รักคือการให เพราะเชื่อในนิยาม รักแทจริงคือการให แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

9 ใบไม มองใบไมรวงลงสูพื้นดิน ปลิดใบปลิว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

10 ไดยินไหมคําวารัก ไมวาวันเวลาหมุนเปลี่ยนแคไหน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

11 เมื่อสองเราไดพบกัน พรหมลิขิต ตลอดชีวิตฉันเชื่อวามี แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

12 หนึ่งนาทีที่ไมเหลือใคร ฉันรูวาสิ่งที่แลวมา ฉันทําผิดอยาง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

13 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรที่ชีวิตฉัน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

14 Baby,it's you ใครจะเขามาเติมหัวใจใหเต็ม... แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

15 ใชที่สุด หยุดที่เธอ ถาเราหาคนที่ดีที่สุด ก็คงไมรูจะได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

16 คนที่ใชก็ไมรัก คนที่รักก็ไมใช ฉันมีเธอที่ฉันรักมาก แตเธอเหมือน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

17 รักแพ..แมใกลชิด ก็เห็นใครบอก ยังไงรักแทก็แพใกลชิด แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;VieTrio √

18 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

19 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

20 เธอไมเคยไวใจ เปนการทรมานทุกครั้งที่ลาจาก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

21 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

22 พระจันทรดวงเดียวกัน แลวก็เปนอีกครั้งที่ใจฉันเหงา นึกถึง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

23 ฝน แคมองสายตา ก็พอจะดูรู วาวันนี้ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพยสุข √

24 ของตายที่อยากหายใจ (ละครเวทีรักจับใจของชิ้นนี้มันหมดความหมาย แตเธอยัง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

25 น้ําตาหยดสุดทาย ในเวลาที่บนทองฟามืดลง มืดลง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

26 ขอบฟาไมมีจริง (ละครลายหงส) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

27 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงนี้มีใครคนหนึ่ง สิ่งที่ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

28 ที่หนึ่งในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

29 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนนั้นคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

30 มีแคหัวใจ (ละครสกุลกา) ฉันคงไมกลา ที่จะไขวควาใหไดเธอมา แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

31 กามเทพ เพราะเรา ใกลกันมากมายเทาไหร แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

32 แลวฉันจะรักเธอไดอยางไร (ละครสกุลกาเราเจอกัน เพราะคูกันหรือกรรมแตชาติไหน แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

33 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก)มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝารอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

34 อีสา (ละครอีสา) ผานมา ผานไป ฤาหัวใจไมเคยหยุดพัก แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

35 ใกลแคลมหายใจ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

36 ครั้งหนึ่งนานมาแลว ครั้งหนึ่งนานมาแลว...ฉันเคยมีทุกอยาง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561111 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

2 คิดไมออกบอกใครดีจะ? โอย คิดไมออกบอกใครดีจะ นันทนา บุญ-หลง √

3 บอกแลว น้ํามาจากฟา นาจะเปนฝน นันทนา บุญ-หลง √

4 ไปตามทาง ปลอยใหฉันไปตามทาง นันทนา บุญ-หลง √

5 จะบอกยังไง บางครั้ง อยากจะบินไปใหไกล นันทนา บุญ-หลง √

6 แมน้ําสีเทา กวาจะเปนเม็ดฝน นันทนา บุญ-หลง √

7 แซงใหขาด บายยังไมตื่น ยังฝนอยู นันทนา บุญ-หลง X

8 ผงเขาตา คนอยางฉัน ก็ปลอบใจ นันทนา บุญ-หลง X

9 แคไหน แคนั้น บอกเธออยูทุกวัน นันทนา บุญ-หลง √

10 นายเชย ชื่อก็เชยหนาก็เชย นันทนา บุญ-หลง √

11 ขาวนอกนา ฉันคือขาวนอกนา นันทนา บุญ-หลง √

12 เรื่องคอขาดบาดตาย เรื่อคอขาดบาดตายคลายๆ นันทนา บุญ-หลง √

13 เวนไวสักคน เพราะฉันก็รู ถึงสูก็แพ นันทนา บุญ-หลง √

14 อยูตรงไหน เพราะเธอเองที่พยายามเขามาใกล นันทนา บุญ-หลง √

15 คําเดียวก็คุม เก็บอยูในใจฉันมานาน นันทนา บุญ-หลง √

16 ขอเพียงคําเดียว ทองฟามืดลงทุกที เหลือเพียง นันทนา บุญ-หลง √

17 เบื่อหนายที่สุด เบื่อหนายที่สุด หยุดไดไหม นันทนา บุญ-หลง √

18 หลับตา มีบางชวงแรกๆ ที่ใจไดชื่นชอบ นันทนา บุญ-หลง √

19 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

20 เสียงจากโทรศัพทฯ ทุกวันที่เธอทนทน ใจเวียนวน นันทนา บุญ-หลง √

21 สบายจะตาย สบายตัวจะตาย สบายใจจะตาย นันทนา บุญ-หลง √

22 วันใด วันหนึ่ง อาจจะดูวาความเฉยเมยมีในสายตา นันทนา บุญ-หลง √

23 ครั้งนี้ สิ่งที่ฉันไดทําในครั้งกอน นันทนา บุญ-หลง X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261116 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

3 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

4 ชีวิตเดี่ยว x Getsunova อยูตรงนี้แคเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);GETSUNOVA √

เพลงฮิตจัง ดังเวยเฮย! 2

THE MASTERPIECE นันทนา บุญหลง

Signature Collection of 
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 7/24



5 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

6 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

7 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

8 มะงึกๆอุงๆ น้ํานุน นภัสสร X

9 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

10 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

11 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

12 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

13 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

14 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

15 แก.. วาน ธนกฤต X

16 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

17 ลบ (Delete) คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

18 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

19 อยูก็เจ็บสุดทายก็จาก ถึงคราวถึงเวลา ที่ตองตัดสินใจ จบปญหา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

21 คิดถึงจัง (มาหาหนอย) Hello ตอนนี้ทําอะไรอยู อยูกับใคร ที่ไหน โอต ปราโมทย √

22 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

23 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

24 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

25 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

26 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

27 ไมคิดถึงเลย NAP A LEAN X

28 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

29 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

30 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

31 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

32 Take Care เก็บมันไวนะเธอคนดี เก็บใจดวงนี้ของฉัน SPF √

33 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล √

34 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

35 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

36 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

37 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

38 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

39 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

40 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

41 น้ําตาทวมจอ มอง ทองฟาคืนนี้แสนเศรา ใจเอย TABASCO √

42 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

43 ตองหาม นี่คือฟาแกลงกันใชไหม โอปอ ประพุทธ √

44 ผิดไหมที่รักเธอ (มายารัก On Lie) ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อิมเมจ สุธิตา √

45 ยังรูสึก (Old Feelings) INK WARUNTORN X

46 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

47 จม ลุลา √

48 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

49 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม ธนทัต √

50 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261103 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

5 พระจันทรไมเต็มดวง นัน อนันต X

6 บเปนหยัง กอง หวยไร X

7 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

8 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

9 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

10 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

11 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

12 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

13 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

14 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

15 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

16 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

18 รั้วของชาติ สิขาดใจ ตาร ตจว. X

19 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

20 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

21 ขอบคุณที่ทนเคาได ปอม ผทัยมาศ X

22 มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชุมแพ X

23 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

รวมเพลง ลูกทุงฮิตมาราธอน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 8/24



25 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

27 คูคอง กอง หวยไร X

28 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

29 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

30 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

32 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

33 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

34 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

35 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 อยูเย็นเปนโสด อยูเย็นเปนโสด..อยางนี้..ไมมี..แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

37 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

38 เห็นแลวอยากเจ็บ เชน คเชนทร X

39 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

41 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

42 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

43 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขานั้นบแมน คนสิฝาก ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

44 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

46 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

47 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

49 ชัตดาวน ดาวชัด เลนไลนอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตา ภูศิลป √

50 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

ชุดที่ 3 ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0261102 1 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

วันที่วาง 13/09/2561 2 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

3 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

4 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

6 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

7 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

9 พระจันทรไมเต็มดวง นัน อนันต X

10 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

11 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

12 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

13 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

14 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

15 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

16 ตองฮักใหสุดใจ ปอปป ปรัชญาลักษณ X

17 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

18 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

20 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

21 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

22 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

23 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ตั๊กแตน ชลดา √

24 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

25 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ศิริพร อําไพพงษ √

27 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

28 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

29 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

31 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 แพน็อค ตาร ตจว. X

33 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

34 คําขอ กอง หวยไร X

35 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

36 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

37 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

38 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 เมี่ยน กุง สุภาพร สายรักษ X

40 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

41 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตา ภูศิลป √

42 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

43 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

44 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงลูกทุงไทบาน อีสานมาแฮง
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45 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

46 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

47 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

49 ชวยขุดหลุมฝงถายังสงสาร สภาพของอายตอนนี้ คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สินชัย √

50 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261151 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

2 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสีมา √

3 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม);ทราย ฟาเรนไฮธ √

4 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

5 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

6 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

7 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

9 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

11 ฉันรับไวเอง ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามที่เธอ PETER CORP DYRENDAL √

12 ฉันยังอยู สิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

13 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

14 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

15 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

16 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

17 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

18 ฉันโตะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √

19 รักอ้ําอึ้ง เออคือวาคือ เออคือตัวฉัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

20 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

21 คนเกงของฉัน ถึงใครคนหนึ่ง ที่เคยมีใจ ถึงคนที่เคย หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

22 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

23 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

24 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

25 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

26 หนังสือรุน เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

28 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

29 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟา ขีดมาแลว สุรสีห อิทธิกุล √

30 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

31 วางหัวใจไวไกลตัว เคยพบใครที่ทําใหใจไหวหวั่น ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

32 ขอเปนคนดีของเธอ ไมมีคําเลยสักคํา จะบอกความจริงในหัวใจ ศักดา พัทธสีมา √

33 ผิดไหมที่รักเธอ ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

34 เธอยังอยู ยังจําทุกคําที่บอกกับฉัน ขอใหรักกัน มิคกี้ √

35 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

36 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

37 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 สุดปรารถนา ฉันรู รู ดีอยูกับใจฉัน วาทุกๆวัน บิลลี่ โอแกน √

39 อธิษฐาน ฉันไมรูควรบอกเธอวายังไง หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

40 เกี่ยวกอย ฉันยังคงภักดีตอเธอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

41 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปญหา พลพล √

42 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

43 ทุกอยาง ทุกอยาง จะเปนทุกๆ อยาง อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

44 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

45 เขียนใจใหเปนเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

46 อยูเปนเพื่อนเธอ หากเหนื่อยกับความรักเต็มทน หากเจ็บ SO COOL √

47 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

48 ฝากเอาไวกอน ฝากเอาไวกอน แคฝากเธอเอาไว PETER CORP DYRENDAL √

49 สองคนในรางเดียว ความรักมันเปนอยางนี้ นูโว √

50 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261127 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

2 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

3 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

4 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

5 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

7 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

9 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

10 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

11 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

ร็อกสุดใจ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต 3 หนุม 3 สาว ซูเปอรฮิต
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12 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

17 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

18 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

20 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

22 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

23 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

24 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

27 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

28 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

29 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

30 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

33 เซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีเสี่ยงรักทักทํานายวา ไมค ภิรมยพร X

34 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

35 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

36 ภาพเธอยังไมชัด จะกี่ครั้งที่ฉันเฝามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

39 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

40 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

41 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

42 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

45 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

46 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

47 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

48 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261138 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/09/2561 1 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

3 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

4 เพราะเธอ เพราะวาเปนเธอ เพราะวาเธอคือลมหายใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 เธอเปนของเขา (ล.สายรัก สายสวาท)เพราะโชคชะตา ลิขิตใหมารักเธอ แลวใย กัน นภัทร √

6 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

7 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

8 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

9 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

10 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

11 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

12 เรื่องระหวางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตนอยคน ลุลา;ชาติ สุชาติ (The Voice) √

13 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 อยูนี่ไง (Another Version) สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

15 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล (Another Versionอาจจะมีเปนบางที ที่ฉันนั้นทําอะไรให GETSUNOVA √

16 เมื่อวาน (Another Version) ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

17 จบไมพรอมกัน (Another Version) เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 เวลาแหงรัก(Another Version) เหมอมองฟาทีไร อางวางเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

20 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

21 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

22 ผิดไหมที่รักเธอ (มายารัก On Lie) ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อิมเมจ สุธิตา √

23 คืนนี้ (In The Night) เวลายาวนาน ที่ชีวิตฉันมีแตความมืดมน พลอยชมพู √

24 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา(75 ปไทยประกัน) จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง Jetset'er √

25 รักไมมีเงื่อนไข ความในใจที่ฉันและเธอปดไว ไมกลาแสดง ณัฐ ศักดาทร;วันธงชัย อินทรวัตร √

26 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเปนคนรูจัก แลวก็กลายเปน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;วันธงชัย อินทรวัตร√

27 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทุกทุกอยาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);25 Hours √

28 ...กอน Supersub √

29 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

30 ไมธรรมดา(ซีรีส U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

31 ไมอยากเปนของใคร(ละคร แหวนดอกไมเดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ;พุฒิชัย เกษตรสิน √

GRAMMY EASY HITS
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 11/24



32 พบเธอกอน กอนนั้น เคยถูกใครทําใหเสียใจ มิ้นท ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

33 คิดถึงจัง (มาหาหนอย) Hello ตอนนี้ทําอะไรอยู อยูกับใคร ที่ไหน โอต ปราโมทย √

34 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

35 โตแลว หนีความจริงตองหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

36 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

37 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางนี้ ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

38 ดึกแลว ดึกแลว ขมตานอนแตหัวใจรุมเรา Sound Cream X

39 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

40 คอยดู (Waiting To See You) คิดอยู คอยเฝาดู Oh yeah ฝงอยู Daniel Didyasarin √

41 ที่ผานมา YERM √

42 ชีพจร ภูมิจิต √

43 หลอก (NAIVE) ฉันหลงกล ในอารมณของเธอ LOMOSONIC √

44 คนสุดทาย The Pisatband √

45 ความลับในใจ(เพลงประกอบซีรีส Sotusแมพูดไมได วาเราตางคนก็รักกัน กันอชิ อชิรวิชย สาลิวรรธนะ;แอมป ภูริกูลกฤษฎ ชูศักดิ์สกุ√

46 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ใหม ดาวิกา √

47 ลบ (Delete) คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

48 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

49 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

50 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปอด Moderndog √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561109 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

2 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

3 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

4 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

5 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

6 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝารอ CLASH √

7 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

8 เพลงผีเสื้อ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

9 เพลงสุดทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

10 ไออุนรัก แดดจางๆ ที่เคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

11 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

12 เขาชื่ออะไร เขาชื่ออะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

13 เจาหญิงนิทรา นั่งมองเธอเนิ่นนาน เห็นตาเธอพริ้มหลับ CLASH √

14 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

15 มือที่ไรไออุน จากวันนั้น ที่ไดเจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

16 หุนกระปอง เดิน บอกใหเดินก็เดิน ก็มันเปนแคหุน CLASH √

17 นางฟา (MY ANGEL) ทําตัวเกเรไมเคยรักดี เงินทองที่มี CLASH √

18 เกินกวารัก เธอดุจดาว สองสกาวแสงนวลผอง CLASH √

19 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ CLASH √

20 ความทรงจําครั้งสุดทาย(The Last Memorialเหตุผลของการจากลาจากกันและกัน CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561108 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

2 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

3 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

4 ไมใชคนที่ใช หนึ่งคนทําทุกอยาง ก็ยอมไดทุกอยาง ETC √

5 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

6 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟถาฉันตองการ นั่นคือจะตองได ไมวามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 เพราะเธอ เพราะวาเปนเธอ เพราะวาเธอคือลมหายใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

8 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √

10 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

11 คืนนี้ (In The Night) เวลายาวนาน ที่ชีวิตฉันมีแตความมืดมน พลอยชมพู √

12 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง Sound Cream √

13 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

14 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

15 บทเพลงปศาจ สายตาที่ออนโยนของเธอ หัวใจที่ฉันไมเคย The Dust X

16 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา วงอโศก;พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261101 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

2 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

5 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

6 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

7 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

8 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

9 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

รวมเพลงดัง อายถูกถิ่ม นองถูกเท

GRAMMY New Release Vol.5

CLASH AWAKE
คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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10 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

13 ทนบไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป X

14 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

15 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

16 อยากกลับไปฮักบเปน บุญตา เมืองใหม X

17 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

18 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

19 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

20 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

21 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

23 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

24 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

25 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

26 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

27 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

28 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

29 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท X

30 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

32 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

33 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 นางฟาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

36 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

37 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

38 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

39 เสียดายอายบปก ไอดิน อภินันท X

40 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

41 หัวใจยอมใหตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป X

42 ตําแหนงที่บอยากเปน บุญตา เมืองใหม X

43 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ลบเบอรก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

45 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

46 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

47 คนเกายังบไป คนใหมกะมาแทน ไหมไทย หัวใจศิลป X

48 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

50 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261104 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

2 ไวอาลัยแฟนเกา วง Soman X

3 ซังเต วง กางเกง X

4 คนเมื่อคืน วงกลม X

5 เธอมีคาเสมอ สกายพาส X

6 นิสัยหรือสันดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

7 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว กลวย แสตมป √

8 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

9 ฉันจะรักเธอเอง วงพัทลุง X

10 คนสําคัญของคนไมสําคัญ ก็รูสายน้ําไมเคยยอนคืนมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

11 เหงากวาที่เคย วงซี๊ดด (Zeed) X

12 วิงวอน หลายคนเขาใจวาเธอนั้นคือแฟนฉัน เดช อิสระ X

13 นางงูพิษ วงศาลากลาง X

14 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

15 ลวนลาม สกายพาส X

16 ซื้อทุกเลข ยกเวนเลขที่ออก ซื้อทุกเลข ยกเวนเลขที่ออก เจาพอก็ช็อค แชม แชมรัมย √

17 ตนงิ้วกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

18 รอไมได วงกลม X

19 หมารักนาย ธันวา ราศีธนู X

20 สมองหมา ปญญาควาย ก็เลิกกันแลวคือคําที่เธอตอกย้ํามา กลวย แสตมป √

21 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกวเปนเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมส ชินกฤช √

22 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

23 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สักนิดเลยหรือ วาฉันเปน รัชนก ศรีโลพันธุ √

24 พรุงนี้ไมมีเธอ วงพาโล X

25 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

26 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

27 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

28 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ วงเชอร;เดวิด อินธี X

29 บางอารมณ วงกลม X

รวมเพลง เพ่ือชีวิตฮิตโดนใจ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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30 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

31 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย;วงกลม √

32 จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชน้ําตาอีกสักกี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ √

33 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวที่แถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

34 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

35 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมส ชินกฤช √

36 โสดไมซิง บุญชม X

37 กี่ครั้งก็ยังไมเข็ด ผูหญิงใจราย ผูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชม แชมรัมย;ตาโอ วงเชอร √

38 เถ่ือน เก นาโพธิ์ X

39 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทัวรไหมฮะ แสน (นากา) √

40 หลักกิโล ซานตา X

41 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

42 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

43 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ √

44 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

45 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ที่เคยสัญญาจะหยุดที่ฉัน เจมส ชินกฤช √

46 หนีเสือมาเจอเธอ วันที่ฉันโดนทิ้งมา เธอชวยซับน้ําใสในตา กลวย แสตมป √

47 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

48 อยาเสี่ยงกับคนเหงา มายิ้มใหกันทุกวันทุกวันหมายความวาไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

49 อยางนอยก็ไดรัก อยางมากก็แคเจ็บ ยังคาราคาซังอยูในหัวใจ เสี่ยงบอกเธอ เดวิด อินธี √

50 พรุงนี้จะมาอีกไหม เพิ่งรู...ความรักหนาตาเปนอยางไร นายสน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261105 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไชยา มิตรชัย X

2 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 สั่งนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

4 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามป ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

5 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

6 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

7 จดหมายฉบับสุดทาย เกษม คมสันต X

8 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอยสงสัยไมเคยมีแฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

9 ชางทองรองไห ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

10 รองไหกับเดือน มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง ตี๋ ติวเตอร X

11 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

12 คอยนางที่อางทอง ไชยา มิตรชัย X

13 เฝารักเฝาคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

14 ผูผิดหวัง มนตสิทธิ์ คําสรอย X

15 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

16 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

17 น้ําตาคนเลว เกษม คมสันต X

18 เรือนหอน้ําตา พี่ปลูกเรือนหอริมบอน้ําตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

19 ใครจะชวยเช็ดน้ําตา ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 ขอซับน้ําตาใหเธอเอง ตี๋ ติวเตอร X

21 ทําบุญรวมชาติ ชาติกอนเราเพียง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 ไมธรรมดา ไชยา มิตรชัย X

23 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

24 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

25 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

26 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 พี่มีสิทธิ์ไหม ไชยา มิตรชัย X

28 แท็กซี่กับนางโลม ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

29 คนนอกสายตา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

30 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

31 พี่ผิดอะไร เกษม คมสันต X

32 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 ครองแชมปความช้ํา ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

34 สาวสวยโสธร ตี๋ ติวเตอร X

35 ฉันรักเธอ อัดอั้นตันใจจะพูดออกไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

36 มันหนาวที่ใจ ไชยา มิตรชัย X

37 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

38 ยิ่งยงมาแลว ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

39 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

40 ลูกกําพรา ไชยา มิตรชัย X

41 เก็บไถขึ้นลาน ความรูพอเพียงแคชั้นป.4 เกษม คมสันต X

42 ไอหนุมตังเก ไอหนุมตังเกรอนเรหาปลา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 ไปดีเถิดนอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

44 หัวอกพอสื่อ โออกเอยหัวอกพอสื่อ ตี๋ ติวเตอร X

45 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

47 ไอหนุมเลี้ยงควาย 1 ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

48 หลอไมพอกรี๊ด มนตสิทธิ์ คําสรอย X

49 ไอหนุมตูเพลง ผมจีบสาวไมเกง ตองใชตูเพลงเปนสื่อ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

รวมฮิต ลูกทุงเสียงทอง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 รักพี่อยาถามถึงเมีย เอกราช สุวรรณภูมิ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561105 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

4 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

5 อยางนี้ก็ไดเหรอ ตั๊กแตน ชลดา X

6 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

7 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

8 ในความคึดฮอดมีแตอายผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ตั๊กแตน ชลดา √

9 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

10 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ ดอกออ ทุงทอง √

11 ฮักหลาย (Acoustic Version) อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

12 กรณิการ(Cover) อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา ตรี ชัยณรงค √

13 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ดอกออ ทุงทอง √

14 หนีซ่ําไดก็ไปบพน กะอายฮู โตดี วา อายถูกมองวาโงเงา เน็ค นฤพล √

15 ไมบริสุทธิ์ใจ อารมณเสียอะไรนักเหรอ ที่ฉันถามเธอ ฮาย ชุติมา √

16 สะบัดบอบ...ใส จี๊ดใจ เธอนะมาเปลี่ยนไป เธอมาเปลี่ยนใจ มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561131 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

2 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

5 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

6 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา Big Ass √

7 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

8 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

9 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ Potato √

10 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี PARADOX √

11 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

12 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

13 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

14 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ ฟกแฟง √

15 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

16 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

17 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด COCKTAIL √

18 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

เผยแพร/

เอ็ม อรรถพล ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561121 1 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

วันที่วาง 20/09/2561 2 คนเบื้องหลัง เขาก็รูวาเธอมีใคร..และก็รูวาฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

3 คนใบ ฉันไมมีสิทธิ์ถามเมื่อเธอเจ็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

4 เธอผูเปนเจาของหัวใจ ไมวาเธอจะเปนใคร ไมวาเธอมาจากไหน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

5 ตัวอิจฉา ฉันตองบอกวาเธอและเขาคูควร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

6 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

7 เขาไมรักเรา ยิ่งฝนก็ยิ่งเจ็บ เขาก็ยิ่งเบื่อ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

8 ลืมไมเปน ยังคงยืนที่เกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

9 คนที่เธอไมรัก เธอจมอยูกับน้ําตา เพราะเคาทําให เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

10 อะไรอีก ก็ยอมแลวไง ก็ยอมเปนคนแพ ตองการอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

11 ไมเลือกเธอ กี่ครั้งที่เธอยังอดทนเพื่อเขา แตเขา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

12 ผิดที่ตัวฉันเอง เธอบอกวาเธอจะลืมเขา จากนี้ไมขอ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

13 บอกรัก...เบาเบา คําวารัก ตองพูดเบาเบา ไดยินไหม เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

14 หัวใจไมฟงเหตุผล ยังไงก็ดูไมควร..ถากลับไปรบกวนใจเธอ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

15 ไมมีใครแทนใครได เธอไมบอกก็จะไมถาม..เขานั้นทําอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

16 คนใกลตัว เสียเวลาออกตามหารักจริงวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

17 ทั้งหมดใจ วันที่ฉันพบเธอ จากครั้งแรกที่สบตา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

19 จากนี้ เธอคือคนแรกที่ฉันตองการพบ เวลาที่ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

20 เธอคงไมรู สบตาครั้งเดียว ก็ทําใหใจไหวหวั่น เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

21 คนอีกฝงฟา ยังคงเหมือนเดิม ทุกอยางจากวันนั้น เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

22 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

23 ไมโรแมนติก ก็รูที่ใครเขาชอบกัน มีรักแลวควรตอง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

24 ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ จูบเธอครั้งเดียวจากในความฝน จากนั้น เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;ชินวุฒ อินทรคูสิน √

25 ควัน ( เพลงประกอบละคร แนวสุดทาย ก็รูวาไมมีวัน ที่เธอจะอยูกับฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

26 กอนตายแคไดรักเธอ (ละครเสือ) คนธรรมดา แคคนเดินดินอยางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

27 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

28 เรารักกันอยูไหม (ภ.Virgin Am I) ก็มันเสียใจ กับที่ทําลงไป ไมรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

29 ประมาณนี้หรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

Signature Collection of 

Play 2 Project

ลูกทุงเพลงใหมปายแดง ชุดท่ี 12
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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30 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

31 เกลียดเธอไมลง (ละครบวงรายพายรักสอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

32 รักไปไมรูตัว (ละครเสนหาเงินตรา) ตลอดเวลา หลอกตัวเองมาตั้งนาน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

33 เหงา (เพลงประกอบละคร บาดาลใจ) เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

34 หลังคาเดียวกัน (ละครมหาชนชาวแฟลตช.หลายครั้งที่เคยคิด วาทําไมเธอ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

35 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทัดดาวบุษยาทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

36 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261131 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 ผักชีโรยหนา เขาวาใหดีงานเชา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

3 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

4 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

5 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

6 ไมมีปญหา หมดปญหา ไมตองกลัว ใหม เจริญปุระ √

7 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

8 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

9 หนอมแนมไปหนอย เปนคนอยางนี้แหละ บิลลี่ โอแกน √

10 กลับคืนรัง ถาเธอเคยมองดูบิน อินคา √

11 YEAH..YEAH..YES ตอบออกมาเหอะ รูวาเธอตองการไป เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสีมา √

12 เจาหญิง เด็กเด็ก แอบฝนวาฉันไดพบเจาชาย ฟาเรนไฮต √

13 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

14 Chocolate เผลอปุปนึกถึง Chocolate ปป ลิ้นก็อยาก HANGMAN √

15 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

16 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

17 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักนี้ ใหม เจริญปุระ √

18 ใครนะ (พูดจัง) เมื่อกอนนั้นใครกันหนอที่บอก เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

19 มอ'ไซครับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย นั่งคอยวาใคร LOSO √

20 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

21 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

22 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

23 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว X

24 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

25 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

26 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 ชีวิตที่ไมมีเธอ เรื่องจริงหรือเปลา ที่เราเลิกกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

29 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

30 ผิดไหม ผิดไหม...ท่ีไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮต √

31 อยาปลอยใหเขาเห็นน้ําตา เมื่อเขามีเสนทางของเขา BUDOKAN √

32 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

33 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

34 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย นูโว X

35 ฉันเสียเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุม √

36 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

37 เพิ่งรูวารัก จากกันไปไกล ไดแตคิดถึง นันทกานต ฤทธิวงศ √

38 เสียแรงเปลา [เงามรณะ] ฉันไมเคยเจ็บใจอยางวันนี้ FLY √

39 ไมตลก สิ่งที่ไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

40 หยาบคาย การโกหกบางครั้งก็ฟงรูสึกดี ในบางสิ่ง หฤทัย มวงบุญศรี (อุ) √

41 จะรักกันนานเทาไหร_I love you บอกวารักกันอยูอยางนี้ PETER CORP DYRENDAL √

42 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

43 วันที่ไมมีจริง และแลวขอบฟาก็เริ่มจะมืดมิด และแลว Ebola √

44 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เปนเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิต BLACKHEAD √

45 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เปนที่พักใจ Y NOT 7 √

46 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝามรสุม ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

49 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

50 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261132 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/09/2561 1 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ดี.เจ.เสียงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทิดา แกวบัวสาย √

3 สองมือ สองตา หนึ่งใจ มือเรามีสองมือ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

4 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ เรวัต พุทธินันทน √

5 ปลอยใจฝน ปลอยดวงใจลอยหายเขาไปในเพลง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 อยาเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

7 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วาเธอทํางานอะไร มาลีวัลย เจมีนา √

8 อีกนิดนึง เบียดเขามาซิเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

9 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

10 ขอเปนคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

แกรมมี่ฮิตตลอดกาล 4
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11 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

12 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

13 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

14 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

15 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

16 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

17 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

18 หากตอนนี้เธอยังไมเกิด หากตอนนี้เธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

19 รอยยิ้มนักสู หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน LOSO √

20 เปนอยางงี้ตั้งแตเกิดเลย ใครเปนอยางเรา คงตองรูวา นูโว X

21 วันสุข กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทุกขใจ ไท ธนาวุฒิ √

22 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

23 ลูกทุงลิซึ่ม ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม วง เตปาปา √

24 คอนเสิรตคนจน ขางบานเขามีคอนเสิรต นกแล X

25 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสิบหาเขา เพชร โอสถานุเคราะห √

26 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

27 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

29 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

30 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

31 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตัดใจเสีย นิโคล เทริโอ √

32 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

33 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

34 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

35 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

36 คอย ๆ รัก อยากจะเปนคนหนึ่ง ที่รักเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

37 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

38 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน ศิววงศ แสงออน(ฮัท) √

39 กลับไปไมเหมือนเดิม ที่จริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา √

40 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเปนเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

41 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวเดนท √

42 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

43 ใหฟาผาเธอ เธอผิดคําสัญญา ที่เคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

44 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก บางแกว √

45 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน ZA ZA √

46 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เปนอาการทางใจ ไบรโอนี่ √

47 เด๋ียวนะ ทางซายก็มีคนเชียร ทางขวาก็มีคนเชียร นัท มีเรีย √

48 จงเปนสุขเปนสุขเถิด จะจองเวรไปถึงไหน วุนวายอะไรกัน อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

49 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานะชอบ เพ็ญพักตร ศิริกุล √

50 สวรรคไมมีคําตอบ ใครอยูในใจของเธอ หลับตาลงก็เจอ MR.TEAM √

เผยแพร/

@GMMSHOPS ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561132 1 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

วันที่วาง 20/09/2561 2 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

5 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

6 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา Big Ass √

7 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

8 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

9 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ Potato √

10 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี PARADOX √

11 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

12 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

13 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

14 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ ฟกแฟง √

15 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

16 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

17 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด COCKTAIL √

18 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261140 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 1 รักทุกฤดู นับแตวันที่เจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

2 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

3 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟา PARADOX √

4 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

5 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

6 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

7 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

8 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

9 ผาหมของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพลอยากถามสักครั้งวาเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

Box Set Play 2 Project

Season Change
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10 Will you marry me ? ช.ยินดีที่รูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปบ Potato;ลุลา √

11 อากาศ(ไมทําใหรักฉันเปลี่ยน) ฝนอาจเปลี่ยนใหใจเปยกปอน เหงา เตชินท ชยุติ √

12 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

13 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

14 ฤดูที่ไมเคยเปลี่ยน เคยเปยกปอนกี่ฝนมาดวยกัน เคยกอดกัน Sniper √

15 ฤดูหนาวไมเคยยาวนาน คําที่ธรรมดากลายเปนเพลงหวาน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

17 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

18 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

19 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชัย อุชชิน √

20 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา ลุลา √

21 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

22 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

23 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็สั่นไหว คําที่พูดไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 คงเดิม เอาซีดีมาวาง ของทุกอยางที่เธอฝากไว จิตภัทร พุมหิรัญ (เอิน) √

25 ฤดูรอน (New Version) บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

26 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ วง Endorphine √

27 ...กอน Supersub √

28 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปยกปอนดวยน้ําตา PARADOX √

29 วันฝนตก ฟาครึ้มลมโหมกระหน่ํา หยาดน้ําฝนพรํา ไบรโอนี่ √

30 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

31 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

32 ผูชายในสายฝน เคยเปนบางไหม เหมือนวาใจจะหาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

33 ฤดูฝนเปนใจ ในคืนที่สายฝนพร่ํา มีแตเธอเทานั้น Playground √

34 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางนี้ ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

35 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

36 รมคันเดียว มองทองฟา มันก็มีเฆมฝน ตองมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

37 ลม เมื่อลมพัดมาทางหนาตาง หอบความหนาว บัวชมพู ฟอรด √

38 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนนี้ลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

40 รุง มอง...รุงทอแสงทอง ตัดเสนขอบฟา PARADOX √

41 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

42 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

43 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

44 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบุล (เอ็กซ) √

45 ไมเกี่ยวกับฝน ฝนตกลงมาตั้งแตเชา ฉันอยูเหงาๆ กะลา √

46 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

47 ฝนในใจ มองฟาครึ้ม อยูบนถนน มีเม็ดฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

48 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

49 ใตผาหมอุน รูไหม วานานเทาไหรที่เธอนั้นไป คริสตินา อากีลาร √

50 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561140 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 11 ที่สุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี Music Box;ลุลา √

12 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ใหมันอยากมองเต็มตา Music Box √

13 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป Music Box √

14 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ Music Box √

15 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย Music Box √

16 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู Music Box √

17 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขาเคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ Music Box √

18 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร Music Box √

19 คนมันรัก เธอไมรักฉันไมรู ที่เธอไมรักฉันไมรู Music Box √

20 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย Music Box √

21 หวงใย วันนั้น วันที่สับสน เราสูเราทน Music Box √

22 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน Music Box √

23 เปรี้ยวใจ สุดที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น Music Box √

24 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน Music Box √

25 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ Music Box √

26 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก Music Box √

27 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําสั้น ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง Music Box √

28 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก Music Box √

29 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน Music Box √

30 รักปาฏิหาริย (ละครรักปาฏิหาริย) ในวันที่ทองฟาสีหมน ตองเจอกับหยาดฝน Music Box √

31 แคเพียงไดรู อยูตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ อยูตรงนั้น Music Box √

32 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทีวาฉันรักเธอ จะบอกให Music Box √

33 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย Music Box √

34 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ Music Box √

35 ละคอนเรื่องนั้น จบแลวละคอน จากนี้คือตอน Music Box √

36 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร Music Box √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561139 ทําซ้ํา

Music Box Loving You เพลงบรรเลง

Don't Worry Be Happy เพลงบรรเลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 18/24



วันที่วาง 27/09/2561 11 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

12 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูวาเธอคงจะของใจ มีอะไรในกลอง อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

13 ที่รัก ที่รัก เรายังรักกันใชไหม อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

14 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

15 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

16 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

17 คิดถึง ตั้งแตวันนั้นที่ฉันและเธอเจอกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

18 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนที่เราคุนเคย กี่วันกี่ป อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

19 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

20 รักเธอไดไหม ฉันรักเธอไดไหม บอกวาฉันรัก อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

21 เธอใชใหม [เมืองมายา] เธอ เธอใชไหม ที่มาทําใหดอกไมบาน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

22 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชีวิตของฉัน... อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

23 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

24 ความจริง ปลอยเขาไป ไมตองเสียดาย อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

25 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

26 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ที่เธอนั้น อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

27 ไดไหม? อยากบอกความรูสึก ที่ฉันมี อยากบอกเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

28 ความรักในอากาศ THERE'S NO LOVE IN THE AIR อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

29 ขอฉันฝน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

30 ขอแคฝน [เกมรักพยาบาท] อยากใหเรานั้นยืนเคียงขางกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

31 ขอถามสักหนอย เธอก็อยูตรงนี้เหมือนเงา อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

32 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

33 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

34 ดวงตะวัน ดวงตะวันที่คอยสองแสง อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

35 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เปนที่พักใจ อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

36 ดาวดวงนอย เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันมี อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561138 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 11 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

12 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

13 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

14 จดหมายจากพระจันทร สวัสดีดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟา เพลงบรรเลง √

15 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก เพลงบรรเลง √

16 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เพลงบรรเลง √

17 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง เพลงบรรเลง √

18 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร เพลงบรรเลง √

19 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู เพลงบรรเลง √

20 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

21 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ เพลงบรรเลง √

22 นอนไมหลับ จะเจอใครๆ ไมเคยจะสับสน เพลงบรรเลง √

23 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป เพลงบรรเลง √

24 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง เพลงบรรเลง √

25 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ เพลงบรรเลง √

26 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย เพลงบรรเลง √

27 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปทั่ว เพลงบรรเลง √

28 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันนั้น เพลงบรรเลง √

29 ไมเปนไรเลย ไมเปนไรบอกเลย เพลงบรรเลง X

30 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม เพลงบรรเลง √

31 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เพลงบรรเลง √

32 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย เพลงบรรเลง √

33 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ เพลงบรรเลง √

34 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เพลงบรรเลง √

35 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เพลงบรรเลง √

36 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

หนุมเสก เสกสรรค ชัยเจริญ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561110 1 สั่นสะเทือน เหมือนเหมือนพายุตึงตัง เหมือน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

วันที่วาง 27/09/2561 2 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

3 กี่บางก็ไหว นึกจะไปบางลําภูก็ดีอยู ก็คงดี เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

4 ผิดอะไร มันมากไปหรือเธอ กับการคอยตามใจ เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

5 เชิญตามสบาย เธอไมเคยเขาใจที่คอยทวง เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

6 วันใหม-ใจเกา วันเวลาใหม ใจยังดวงเกา เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

7 หนึ่งคําเทานั้น อยูกับเธอในความเงียบงัน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

8 วัดกันที่ใจ วันวานที่ลมลุกคลุกคลาน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

9 ไดอะไร รูดีอยูแกใจของเรา วาเรา เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

10 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

11 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

12 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

13 เวลาไมชวยอะไร มันคือน้ําตา เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

14 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณ เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

15 ไมอยากจะเชื่อเลย ในวันที่เรามีคําร่ําลา เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

The Look of Love เพลงบรรเลง

THE MASTERPIECE 

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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16 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

17 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

18 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

19 วิมานดิน ฝากรักเอาไว เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

20 รูไหมทําไม ถึงเวลาที่ควรจะรู เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

21 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

เผยแพร/

ตํานานเพลงฮิต ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0261128 1 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

วันที่วาง 27/09/2561 2 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

3 คืนลับฟา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

4 รองไหใกลหนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตาย อรทัย √

5 สั่งฟาไปหานอง ฟารองกองกังวาน คิดฮอดบานอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 พี่จาหลับตาไว ดูนั่งดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

8 สัญญาเดือนสาม ยานเจานั่นบฮักอาย ยานหัวใจของอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

9 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

10 สิ้นกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ ไหมไทย ใจตะวัน √

12 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแคน แกนคูน √

13 บมีพี่ที่อิสาน นกเขาคู พรากคูกะยังขัน กาเหวาวอน ตาย อรทัย X

14 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

15 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ √

16 ลําเพลินเจริญใจ พอแตเปดผากั้ง อออกมาสองจั่งมองเห็น มนตแคน แกนคูน X

17 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

18 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

19 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

20 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย ตาย อรทัย √

21 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

22 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ปานนี้ มนตแคน แกนคูน X

23 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

24 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

25 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

26 คอยรักจากเสียงพิณ โอย..นอ..ละหนา คอยคอยอาย ศิริพร อําไพพงษ X

27 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

28 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

29 มีบางไหมรักจริง พี่จาคําสัญญาพี่จําไดไหม พี่บอกรักนอง ตาย อรทัย √

30 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

31 รักอันตราย เสียดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

32 ลําเพลินเชิญยิ้ม ละพอแตเปดผาฟาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศิริพร อําไพพงษ X

33 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

34 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

35 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

36 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

37 ลําเพลินสลับเตย โอ..โอโฮโอย..โอโฮโอย..ละนอ ศิริพร อําไพพงษ X

38 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเงื้อมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 พี่จาแดงกลับมาแลว ใครก็รูวาแตงนั้นเปนแฟนพี่ ตาย อรทัย X

41 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

42 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 อีสานกู ฟงเสียงแคน แสนเปลี่ยวอยูเดียวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

44 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟงเอย บัดนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน X

45 อส.รอรัก พี่เปนอ.ส.เฝารอรัก นองคงไมอยาก มนตแคน แกนคูน √

46 นับวันจะหางเหิน หัวใจดวงนี้ มอบรับเขาหมด ศิริพร อําไพพงษ X

47 หนุม น.ป.ข. สายน้ําโขงแมไหลลอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 มนตรักแมน้ํามูล โอ โอโอ โอโอละเนอ โอโอ โอโอละเนอ ตาย อรทัย √

49 ขอหอมกอนแตง นานนับป ที่พี่หนี จากบานมา คิดเห็น มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

50 ฮักนองคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ ออนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261100 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 1 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

2 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

3 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

4 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

5 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

6 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

9 เสียเจามื้อเคาทดาวน เพชร สหรัตน X

10 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ตั๊กแตน ชลดา √

11 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

รวมเพลง ลูกทุงฮิตทั่วไทย ชุดท่ี 2

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมเพลง ตามฮอยอีสาน

ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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12 วันนี้ตองดีกวา กอง หวยไร X

13 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

14 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

15 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน X

16 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

17 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

18 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

19 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

20 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

23 ชาเอิ่งเอย เธอเขามากดไลคบอยจัง ฮาย ชุติมา √

24 Play Girl (Cover Version) ก็ฉันชอบเที่ยว มันผิดหรือไง ฉันรัก มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

25 O.K.นะคะ(Cover) โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

26 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

28 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

29 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

30 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

32 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

33 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

34 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

35 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

36 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

37 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

39 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

40 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

41 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตา ภูศิลป √

42 ฮักอายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮูอยูวามันบคือ กะฮูอยูมันบแมน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา X

43 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

44 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

45 จัดเต็มเลยนอง สด นําชัย อินธิวงศ X

46 หนาไมใชพอบงึด เจเน็ต เขียว X

47 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

48 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

49 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

50 ดีดดอง บฮูเสียงแคน สิชวยตามแฟนนองคืน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

เผยแพร/

Love Someone ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561141 1 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สน้ําตากามเทพแววตา เธอบอกไมเหลือเย่ือใย และอยาก เพลงบรรเลง √

วันที่วาง 27/09/2561 2 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว เพลงบรรเลง √

2 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร เพลงบรรเลง √

2 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เพลงบรรเลง √

3 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันนี้เธอยังไมแนใจ วาฉันคนนี้ เพลงบรรเลง √

4 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน เพลงบรรเลง √

4 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ เพลงบรรเลง √

4 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา เพลงบรรเลง √

5 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ เพลงบรรเลง √

6 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา เพลงบรรเลง √

6 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง เพลงบรรเลง √

6 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น เพลงบรรเลง √

7 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันนี้เธอคง เพลงบรรเลง √

8 รักไมมีเงื่อนไข ความในใจที่ฉันและเธอปดไว ไมกลาแสดง เพลงบรรเลง √

8 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ เพลงบรรเลง √

8 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน เพลงบรรเลง √

9 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสียใจ เพลงบรรเลง √

10 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ เพลงบรรเลง √

10 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก เพลงบรรเลง √

10 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ เพลงบรรเลง √

11 เกลียดเธอไมลง จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ เพลงบรรเลง √

12 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

12 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง เพลงบรรเลง √

12 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

13 คงเดิม กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน เพลงบรรเลง √

14 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย เพลงบรรเลง √

14 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

14 อยากดีกวานี้ เคยไมเอาไหน ปลอยตามสบายกับชีวิต อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

15 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย เพลงบรรเลง √

16 ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ ฉันโกหกเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

16 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม เพลงบรรเลง √
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16 นอนไมหลับ นั่งอยูจนเชาอยากจะนอน เพลงบรรเลง √

17 ใจฉันมั่นรักเธอ ฉันยังรักเธอ เพลงบรรเลง √

18 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม เพลงบรรเลง √

18 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

18 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เพลงบรรเลง √

19 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอนั้นอยา เพลงบรรเลง √

20 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

20 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

20 คน..คนเดียว คนหนึ่งคนเทานั้นเอง เพลงบรรเลง √

21 เธอรักฉันที่ตรงไหน (ละครเปลือกเสนหาคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ชื่นชมอะไร เพลงบรรเลง √

22 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย เพลงบรรเลง √

22 รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ฉันก็รูตองเปนอยางนี้ ตอนสุดทาย เพลงบรรเลง √

22 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

23 ขอแคฝน [เกมรักพยาบาท] อยากใหเรานั้นยืนเคียงขางกัน เพลงบรรเลง √

24 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ เพลงบรรเลง √

24 คืนขามป มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ เพลงบรรเลง √

24 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา เพลงบรรเลง √

25 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา เพลงบรรเลง √

26 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

26 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง เพลงบรรเลง √

26 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู เพลงบรรเลง √

27 เตือนความจํา คนอยางฉันไมเคยทําใหเธอถูกใจ เพลงบรรเลง √

28 หาย กลับมาที่หองเดิม เปดเพลงซ้ําๆเดิมๆ เพลงบรรเลง √

28 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล เพลงบรรเลง √

28 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา เพลงบรรเลง √

29 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย เพลงบรรเลง √

30 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว เพลงบรรเลง √

30 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน เพลงบรรเลง √

30 เผื่อใจไว ฉันยังเต็มใจถาหากเธอจะกลับมา เพลงบรรเลง X

31 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก เพลงบรรเลง √

32 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน เพลงบรรเลง √

32 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เพลงบรรเลง √

32 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

33 หากันจนเจอ สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือน เพลงบรรเลง √

34 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา เพลงบรรเลง √

34 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง เพลงบรรเลง √

34 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ เพลงบรรเลง √

35 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง เพลงบรรเลง √

36 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา เพลงบรรเลง √

36 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง เพลงบรรเลง √

36 แกปญหาตัวเองไมได ตอนใครๆผิดหวังและเจ็บช้ําใจ เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261139 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 1 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

2 ชูในใจ รูวาทําผิด ที่ใจแอบคิดแยงของ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

4 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

5 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

6 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา Pause √

7 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

8 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

9 หาย กลับมาที่หองเดิม เปดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

10 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

11 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

12 คนเบื้องหลัง เขาก็รูวาเธอมีใคร..และก็รูวาฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

13 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

14 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝนอารมณที่มี สถานะในวันนี้ กวาง AB NORMAL √

15 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

16 ขางๆหัวใจ พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

17 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

18 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 คนเจาน้ําตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

20 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟลม บงกช เจริญธรรม √

21 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง สิ่งที่ฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

22 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเล้ียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) X

23 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเปน) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

24 รักแพ..แมใกลชิด ก็เห็นใครบอก ยังไงรักแทก็แพใกลชิด แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;VieTrio √

25 หลอกตัวเอง มองดูทองฟามันชางกวางใหญ บัณฑิต แซโงว √

26 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

27 รักเธอขางเดียว ฉันอยูตรงนี้ เธออยูตรงนั้น เคน √

28 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

29 หวังเล็ก ๆ ไมรูวาเธอชอบใคร แตรูใครๆ ชอบเธอ บางแกว √

รวมฮิต ตัวสํารอง 2
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30 เพื่อน (ภาพยนตรรัก สาม เศรา) อาจจะดูเหมือนไมมีอะไรที่แปรผัน พั้นช X

31 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

32 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

33 คนไมสําคัญ (ละครบัลลังกเมฆ) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

34 อยากเปนคนนั้น (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

35 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

36 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

37 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

38 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

39 คนที่เธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

40 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

41 ความทรงจําของ...คนชั่วคราว อานสมุดบันทึก เขียนบรรยายดวยลายมือ ปอป ปองกูล √

42 นอยกวาคนรัก มากกวาเพื่อน จะเพื่อนมันก็ไมเชิง.. ใกลกันเกินไป ไอซ ศรัณยู √

43 คนมันไมใช ฉันทุมเท หมดเลยทุกอยาง ยิ่งนาน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

44 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

45 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

46 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

47 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

48 แบงเธอ แบงใจ ไมบอกก็รู อึดอักใชไหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร คิ้ม √

49 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

50 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261109 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 1 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

2 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

3 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

4 คิดถึง..อีกแลว (Ost.Wake Up ชะนีฯ)อยูๆมันก็ใจหาย อยูๆก็เสียน้ําตา เบนจามิน โจเซฟ วารนี;ปอมแปม √

5 หนาที่กับหัวใจ มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย;ณเดชน คูกิมิยะ X

6 ชีวิตเดี่ยว x Getsunova อยูตรงนี้แคเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);GETSUNOVA √

7 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

8 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

9 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล √

10 พริบตา x STAMP ทุกครั้งที่รูวาดาวตก ทั้งโลกจะมองขี้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

11 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

12 เธอทําใหไดรู (โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

13 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

14 จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ(Got a Senseฉันมีความรูสึก วาพายุกําลังเขามา อพารตเมนตคุณปา;Yellow Fang √

15 18+ Chanudom;DA endorphine X

16 ทะเลสีดํา ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

17 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแลวนะ ถอดใจแลวนะ คชา นนทนันท;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

18 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

19 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

20 Okay x Urboy TJ Okay ไมวาจะเปนยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Urboy TJ √

21 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

22 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

23 ไมมีอะไรที่เปนไปไมได (Possible) วันที่ฟาดูไมคอยเปนใจอาจทําให ลุลา;Singular √

24 เรื่องระหวางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตนอยคน ลุลา;ชาติ สุชาติ (The Voice) √

25 กวาจักรวาล x Atom จะยอมนั่งจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ชนกันต รัตนอุดม √

26 คนที่แสนธรรมดา Pause;Polycat X

27 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

28 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

29 ไมอยากเปนของใคร(ละคร แหวนดอกไมเดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ;พุฒิชัย เกษตรสิน √

30 ชั่วคราว (One Night Stand) และแลวคืนนี้ก็มีเธออยูในออมแขนฉัน TABASCO;ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

31 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

32 รักอยูขางเธอ แผนฟากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

33 สุขใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);PARADOX √

34 มิตรภาพเทานั้น มาเราไปมันสกันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

35 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา วงอโศก;พี สะเดิด √

36 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ.;แชม แชมรัมย X

37 ตนงิ้วกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

38 อยากเปนคนนั้น (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

39 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

40 อยาเสี่ยง Harem Belle;BlackSheepRR X

41 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนตคุณปา;ฮิวโก จุลจักร √

42 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป Mild;POLYCAT √

43 แตกตางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปญหา GETSUNOVA;พลอยชมพู;ภัทรวี ศรีสันติสุข √

44 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

45 แสงสุดทาย (G19 Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

46 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

47 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

48 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปอด Moderndog √

49 ปลิดปลิว จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตองเสียน้ําตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

เพลงฮิต ฟเจอริ่ง
คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

หนา 23/24



50 เรา (Chang Version) บนโลกแหงความจริง ทุกสิ่งชางวุนวาย BODYSLAM;POTATO;หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561137 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/09/2561 1 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

2 รูแกใจ ดูเปนคนออนแอเกินไปใชไหม ขอโทษนะ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

3 ปกปด เธอคงไมรูวาใครแอบรัก แอบคิดถึง บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

4 เปนใจใหรักกัน เดินคนเดียวมากับหัวใจ สะดุดความรัก บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

5 คนใจเหงา ตื่นนอนทุกๆเชา ทุกๆวันเปนอยางเคย บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

6 ไมตองหวังดี แควันนี้ เธอมาพูดคําสุดทาย บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

7 บันทึกราว เปดอานบันทึกที่จดไว ไดอานใหม บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

8 พรุงนี้..นะ อยาโกรธเลยนะถาฉันไมสบตาเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

9 ดื้อ คิดแลวใชมั้ย จะมีใจกับฉัน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

10 ไมใหรัก(ก็จะรัก) ใจมันอยากจะรัก เธอก็ไมใหรัก บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

11 เรื่องสวนตัว เพียงนาทีเดียว แคมองตาเธอนิดเดียว บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

12 เบาๆ หนอย ไมรูเหมือนกันหมูนี้ ฉันเปนอะไร บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

13 ดอกหญา ไมอยากเปนนางฟา ใหใครฝน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

14 คอย ๆ รัก อยากจะเปนคนหนึ่ง ที่รักเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

15 ใครสักคน เปนคนไมมีใคร เปนคนไมสําคัญ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

16 ผูหญิง...ไมกลา ผูหญิงตองยอมใชไหม ตองเสียน้ําตา บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

17 นับถอยหลัง นั่งนับเวลา ผานไปอีกวันหนึ่ง บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

18 ความรักเดินทาง มองไปบนขอบฟาไกล ยังคงวางเปลา บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

19 โลกเงียบ เธอสบตาฉันไรความรูสึกใดๆ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

20 ติด จะติดละคร ติดเพลง ติดดูหนัง บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

21 ตุกตาหนารถ ใครมันจะไปรู วาเธอจะมาตามตื้อฉัน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

22 วันที่ไมเหลือใคร เสียงเรียกรองดังจากหัวใจ เธอรูบางไหม บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

23 คําตอบ อยากบอกวาคํารักหนึ่งคําที่เธอไดฟง บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

24 ชายในฝน ไมตองไปรอ คนเดียวคนนั้น คนที่เคยฝน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

25 คนหลงทาง (ละครวิมานดิน) โดดเดี่ยวมานานเต็มทน สับสน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

26 คําตอบคือรัก (ละครกระทอมแสงเงิน)ที่เคยผานมา ที่ฉันรูจักเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

27 ปรารถนา (ละครพรายปรารถนา) ไมรูนานเทาไหร เวลาลวงเลยไปหัวใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

28 ใจอยากบอก (ละครพรายปรารถนา) เพิ่งรูตัวเองวาใจมันหวงหา ทุกๆเวลา บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

29 กลัว ไมอยากใหเธอเจอเขาเพราะ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

30 นาทีสุดทาย เธอมีเวลาบางไหม อยากขอซักนาที บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

31 เปนของเธอ อาจจะบังเอิญที่เจอกัน เวลาคบกัน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

32 สายไป คิดไงที่เธอกลับมาตรงนี้ คิดที่จะเดิน บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

33 ลุน ยังคิดไมตก ที่เขาชอบมาเอาใจ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

34 เสื้อดํากับยีนส อาจเซอรนิดๆ ติดดินเล็กนอย บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

35 ทา ฟงเรื่องเธอมาตลอด เขาวาเธอ บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย √

36 เหลือเพียงน้ําตา (ละครวิมานดิน) ญ.ไดโปรดหยุดเพียงแคตรงนั้น บี น้ําทิพย จงรัชตวิบูลย;เขตต ฐานทัพ √

เผยแพร/

ถิ่มอายไวตรงนี้ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561092 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

วันที่วาง 27/09/2561 2 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

6 เอาที่สบายใจ โอย..นอ..เอาโลดเดอเดอหลา เอาที่.. ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 โจรตั๋วใจ จับเขาคุกสานอ เทียวมาลอ เทียวมาตั๋ว ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตาย อรทัย √

Signature Collection of บี น้ําทิพย
คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

ชื่อศิลปน
ไผ พงศธร ชุดท่ี 11 

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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