
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559106 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √

2 ลึกสดุใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย POTATO √

3 เป็นอยางง้ีตั้งแตเกิดเลย ใครเป็นอยางเรา คงตองรูวา AB NORMAL √

4 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด CLASH √

5 กลับคําเสยี แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กะลา √

6 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา POTATO √

7 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง AB NORMAL √

8 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ CLASH √

9 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน กะลา √

10 คนสดุทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน POTATO √

11 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง AB NORMAL √

12 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย CLASH √

13 พายุ ทองฟูาแดงก่ํา ลมพัดมาอยางนากลัว กะลา √

14 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู POTATO √

15 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย AB NORMAL √

16 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู CLASH √

17 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร กะลา √

18 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ POTATO √

19 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด AB NORMAL √

20 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ CLASH √

21 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง กะลา √

22 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป POTATO √

23 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม AB NORMAL √

24 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน CLASH √

25 บัวช้ํา นํ้าขุน เปิดฉากอยางเราใจ กะลา √

26 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย กะลา;CLASH √

27 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ กะลา √

28 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง CLASH √

29 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ AB NORMAL √

30 รักซะใหเข็ด มาเจอเธอคนน้ีก็สะดุดใจ I-ZAX √

31 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางน้ีอีก ZEAL √

32 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย CLASH √

33 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ กะลา √

34 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมมีอะไรเหลืออยู AB NORMAL √

35 จําฝังใจ จากวันที่เคยมาพบมาเจอกัน I-ZAX X

36 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม อุลตรา ชวด...! √

37 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ PARADOX √

38 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน กะลา √

39 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน AB NORMAL √

40 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส CLASH √

41 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี I-ZAX √

42 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อุลตรา ชวด...! √

43 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

44 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา PARADOX √

45 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี I-ZAX √

46 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ AB NORMAL X

47 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี อุลตรา ชวด...! √

48 หยุดมันเอาไว ใจคนทกุคนมันดิ้นรน CLASH √

49 เรามันก็คน คนเราที่ดีบางที กะลา √

50 ลองบางไหม คิดคิดแลวยังแปลกใจ ขับรองหมู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259549 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

3 สาวข้ีฮายกับอายผูหลอ ไขมุก รุงรัตนแ X

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

5 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขาน้ันบแมน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

7 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

8 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตแสทิธิ์ คําสรอย √

9 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ROCK REWIND
ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ลูกทุ่ง บ๊ิก เบ้ิม
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10 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

11 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

12 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

13 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

14 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

15 หายหัวไปเลยนะ แคนดี้ รากแกน X

16 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

18 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

19 เมียเดอบแมนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

20 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

21 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

22 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

23 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

24 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

26 กินดองนองเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัตแวันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

27 หยอกแลวบ฿ายบาย โอ..โอโอ..โอฮะโอ..โอละหนอ ถาไมชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ทายากหนูเยอะ จ฿ะ คันหู X

29 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

30 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

31 โสดก็เหงา รักเขาก็เจ็บ ปอ อรรณพ X

32 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันทแ X

33 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

34 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

35 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

37 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

38 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

39 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

40 ออมกอดเขมราฐ (ภ.ออมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักตองมนตแ ฟูาดลบันดาล เตเา ภูศิลป √

41 แกบน หนิม คนึงพิมพแ X

42 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟังไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

43 โงกวาน้ีมีอีกไหม หมามุย นิภาพร X

44 ผิดดวยหรือ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

45 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

46 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

47 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

48 ฆาใหตายนองก็ฮัก ดาว ชลิตา X

49 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

50 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559110 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 ปิดบัง (ล.เพลิงนารี) ทกุ ทกุชวงวันเวลาที่ผานมา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

3 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

4 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

5 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

6 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

7 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

8 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

9 ผิดที่ฉันรักเธอ (ละครเรือนรอยรัก) รูเพียงวาเพราะรัก ฉันก็เลยตองทํา แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

10 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมสําคัญ กัน นภัทร √

11 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีสแ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชยั อินทรวัตร √

12 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

13 ทําไมตองเธอ(ล.ลูกไมไกลตน) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก อรรคพันธแ นะมาตรแ(อเอม) √

14 คนจะรักกัน(ล.โนราหแ) คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป เมลดา สศุรี;ภัทรเดช สงวนความดี √

15 ขอพูดในใจก็พอ(ล.มรสมุสวาท) ใจฉันภาวนา วาใหฉันไดเจอหนาเธออีก เวียรแ ศุกลวัฒนแ คณารศ √

16 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

18 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

19 หว่ันไหวก็พอ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ;สายไหม มณีรัตนแ X

20 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

21 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณแ(จั๊ก) X

22 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

23 ไปไมถึงใจเธอ (ล.เพลิงนรี) หน่ึง ETC X

24 ตามรักคืนใจ จิ๊บ ปิยธิดา X

25 ใครคือดวงตะวันของเธอ เต็น ธีรภัค X

26 รักนิรันดรแ โจ ธณรัฐ ปิ่นเวหา X

27 MUSIC LOVER (ซีรีสแไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

28 แอบเพอเจอ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานตแ รังสรรคแ √

29 ชาติน้ีไมเสยีชาติเกิด คิว สวีุระ บุญรอด X

เพลงดังหนังละคร 2559
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559109 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

3 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

5 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย เลง ศรันยกันยแ √

6 อยากโทร.หาใจสขิาด บุญตา เมืองใหม X

7 ผูบาวเกา นิค คณิตษรณแ X

8 คนเจาชูอยูที่เดียวบได ผูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยู ที่อูซอมใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

9 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

10 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย เจมสแ จตุรงคแ √

12 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม อาย ปลิตา √

13 โทรมาทําไม เมื่อใจหมดรัก โทรมาทําไมเมื่อใจแบงใหคนอื่น ดวงจันทรแ สวุรรณี X

14 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน อิสรแ อิสรพงศแ √

15 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ เลง ศรันยกันยแ √

16 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ เจมสแ จตุรงคแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259600 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 ปิดบัง (ล.เพลิงนารี) ทกุ ทกุชวงวันเวลาที่ผานมา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

3 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

4 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

5 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

6 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

7 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

8 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

9 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

10 ผิดที่ฉันรักเธอ (ละครเรือนรอยรัก) รูเพียงวาเพราะรัก ฉันก็เลยตองทํา แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

11 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมสําคัญ กัน นภัทร √

12 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีสแ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชยั อินทรวัตร √

13 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

14 ทําไมตองเธอ(ล.ลูกไมไกลตน) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก อรรคพันธแ นะมาตรแ(อเอม) √

15 คนจะรักกัน(ล.โนราหแ) คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป เมลดา สศุรี;ภัทรเดช สงวนความดี √

16 ขอพูดในใจก็พอ(ล.มรสมุสวาท) ใจฉันภาวนา วาใหฉันไดเจอหนาเธออีก เวียรแ ศุกลวัฒนแ คณารศ √

17 กอนจะรักไปกวาน้ี(ล.เลหแรต)ี คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

18 รอยยิ้มของเธอ(ซีรีสแ U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดวยคําถามมากมาย คชา นนทนันทแ √

19 แสนลานนาท ี(ล.วันหน่ึงจะเป็นซุปตารแ)จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

20 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมสําคัญ กัน นภัทร √

21 ใจเอย (ละครเรือนรอยรัก) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดทั้งน้ัน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

22 รักเธอเหลือเกิน (ล.ทอฝันกับมาวิน) จากนาทน้ีีไป อาจเป็นเพียงไมนาน กั้ง THE STAR √

23 อาจเป็นเพราะ คงตองโทษแสงดาว ทําใหเหงาเกินไป พลอยชมพู √

24 สลักจิต (ละครสลักจิต) ความรักมันเลนกล หรือใครดลจิตใจ ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

25 แสงและเงา (ละครเงาอโศก) มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝูารอ มาตัง ระดับดาว √

26 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

27 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

28 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

29 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

30 หว่ันไหวก็พอ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ;สายไหม มณีรัตนแ X

31 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

32 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณแ(จั๊ก) X

33 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

34 ไปไมถึงใจเธอ (ล.เพลิงนรี) หน่ึง ETC X

35 ตามรักคืนใจ จิ๊บ ปิยธิดา X

36 ใครคือดวงตะวันของเธอ เต็น ธีรภัค X

37 รักนิรันดรแ โจ ธณรัฐ ปิ่นเวหา X

38 MUSIC LOVER (ซีรีสแไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

39 แอบเพอเจอ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานตแ รังสรรคแ √

40 ชาติน้ีไมเสยีชาติเกิด คิว สวีุระ บุญรอด X

41 สบตา (Cover Version)ซีรี่ยแI See You..เธอเคยรูไหมวาใคร เฝูามองตามแตเธอ วง YELLOW FANG X

42 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยแกันตา มหาพฤกษแพงศแ √

43 ไมอยากพูดวารักใหรูสกึดี อยากดูแลวันไหนที่เธอปุวย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศแ √

44 ความหวาน(Sweet)(ซีรีสแ U-Prince) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

45 รอใหเธอพูดกอน (ซีรี่สแU-Prince) ใจเธอคิดยังไง ยังคงไมแนใจ ในทกุครั้ง นท พนายางกูร √

46 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

47 KISS อยูกับคําถามที่มันไมมีคําตอบ การมีเธอ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

48 คนที่ไปกับเธอ (ซี่รี่สแรักฝุุนตลบ) ลืมลืมมันไปซะอะไรที่ทําใหเจ็บปวด แกงสม THE STAR √

49 โซซัดโซเซ ไมกลัว ไมกลัว ไมกลัวกับพายุ ลุยไปลุย ธชย ประทมุวรรณ √

50 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงดังหนังละคร 2559 @ 7-11
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259560 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 เลาสูกันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

3 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

4 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

5 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

6 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

7 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

8 ลึกสดุใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

9 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

10 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

11 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

12 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

13 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลยแ เจมีนา √

14 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

15 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

16 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลารแ √

17 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทดิา แกวบัวสาย √

18 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

19 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

20 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

21 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

22 ไวใจเไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดเกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินสแ √

23 คอนเสริแตคนจน ขางบานเขามีคอนเสริแต นกแล √

24 นํ้าพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหน่ึง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆแอรุณ √

25 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

26 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

28 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

29 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสนั ยัง √

30 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป นัท มีเรีย √

31 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

32 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

33 O.K.นะคะ โอ฿ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

34 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);เก็ต แกงคแ√

35 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

36 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

37 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

38 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

39 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

40 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

41 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

42 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

43 เชาวันอาทติยแ ถึงแลวเชาที่สขุใจ บาราคูดัส √

44 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

45 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

46 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

47 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินสแ √

48 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

49 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

50 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259550 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 ดวยรักและคิดถึง เราไมไดเจอกันตั้งนาน เธอกับฉัน อ฿อด คีรีบูน √

2 ที่สดุของหัวใจ หากขามคืนน้ี หัวใจไมแหลกยับเยิน อรวี สจัจานนทแ X

3 ถาเรารักกัน ฟากฟูา กวางใหญเพียงไหน ไมเกิน เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

4 รักในซีเมเจอรแ แอบรักเธออยูในใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 รอวันฉันรักเธอ มีดวงใจหน่ึงดวงจะมอบใหเธอไวครอง อ฿อด คีรีบูน X

6 ความรักเพรียกหา กอนเคยพะนอ กอความรักติดตรึง อรวี สจัจานนทแ X

7 ตราบสิน้ลมหายใจ ไมวาเธอจะมาจากไหน จะเป็นใคร เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

8 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ คิดถึงเธออยูทกุลมหายใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

9 รักหนอรัก รักหนอรักไมจริง ถูกทอดทิ้ง อ฿อด คีรีบูน √

10 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ อรวี สจัจานนทแ √

11 เพื่อเธอ อยาหลบตากันอยูเลย สบตาฉันใหดี เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

12 รักคนที่เขารักเราดีกวา รักคนที่เขารักเราดีกวาไมตองมาเสยีเวลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

13 หากรัก หากรัก..เป็นเหมือนเมฆลอยไปในฟากฟูา อ฿อด คีรีบูน X

14 ปลายฟูา ปลายฟูา...แคหลับตาลงคงพบกัน อรวี สจัจานนทแ X

15 มือปิดฟูา เอามือปิดตาของใครๆ ไดทั้งหลา เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

16 ไมเคยรักใครเทาเธอ ฉันยอมรับวารักเธอคลั่งไคล ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

17 รักน้ีเหมือนฝัน กายเราอยูคูเคียงชดิกันยึดมั่น อ฿อด คีรีบูน X

ฮิตวันนั้น ยันวันนี้
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ส้าเนียงรัก...ที่สุดของหัวใจ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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18 หนทางสูรัก แมหัวใจยังใฝุสขุสม อยาระทม อรวี สจัจานนทแ X

19 ไดเจอก็สขุใจ เธอนารัก จนอยากจะหลง บอกตรงๆ เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

20 ความรักไมรูจบ ถึงจะอยูสดุหลาฟูาดิน แมจะสิน้สทิธิ์ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

21 รักไมรูดับ ถึงจะสิน้วิญญาณกี่ครั้ง ฉันก็ยังรักเธอ อ฿อด คีรีบูน √

22 เพราะเธอหรือเปลา คนที่เคยหวง คนที่เคยอยู อรวี สจัจานนทแ X

23 สงครามดอกรัก ตนรักตนน้ี ใครปลูกมันข้ึนมา เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

24 ฟูามิอาจกั้น ถึงฟูาจะกั้นใหฉันและเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

25 บัวนอยคอยรัก บัวนอยลอยชชูอรออรุณ อ฿อด คีรีบูน √

26 อธิษฐานรัก ใจยังไมคลาย ยังไมสายมาคิดรักกันใหม อรวี สจัจานนทแ X

27 รักเทาฟูา ก็มีเพียงแคเธอเทาน้ัน ที่ไมมีวัน เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

28 เธอเป็นหัวใจของฉัน สดุหัวใจของฉันโปรดอยาใหฉัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

29 แสนรัก จงใครครวญหัวใจ ใครเลาใครไหนกัน อ฿อด คีรีบูน X

30 ฝากรัก ดวยรักอยากฝากไวในหัวใจที่หมายมั่น อรวี สจัจานนทแ X

31 ฉันยอม ตั้งแตโต มาเป็นตัวเป็นตน เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

32 รักเธอเสมอ หากตราบใดสายนทยีังรี่ไหล ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

33 ภวังคแรัก เมื่อลมพัดมา เราสองหนาวสัน่ แตหัวใจ อ฿อด คีรีบูน X

34 หน่ึงมิตรชดิใกล ชืน่ชวัีนเมื่อฉันและเธอชดิใกล อรวี สจัจานนทแ √

35 เงาใครในใจเธอ คงเป็นใครสกัคนที่เธอยังจําฝังใจ เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

36 กาลเวลา ฉันปลอยใหกาลเวลา ตัดสนิชะตา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

37 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน อ฿อด คีรีบูน √

38 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป อรวี สจัจานนทแ √

39 กอนจะบานปลาย ใจมันยอมตั้งแตเห็น ใจเธอเองก็เชนฉัน เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

40 เก็บรัก เก็บรักเอาไวในอก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

41 โอรัก รักเมื่อพบแลวพรัดพราก อ฿อด คีรีบูน √

42 ความรัก ตางคนหาความรักที่ยั่งยืน ตางคนหา อรวี สจัจานนทแ X

43 มือใหมหัดเจ็บ อยาทําฉันอีกเลย..พอแลวอยาทําฉันเลย เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

44 ไฟเสนหา รูอยูเต็มอกซึ้งอยูในใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

45 ลมหายใจของความคิดถึง ก็มีสกัครั้งในชวิีตหน่ึง จะซาบซึ้ง อ฿อด คีรีบูน X

46 สายัณหแรัญจวน ค่ําลง ค่ําลง ค่ําลงพะวงไมวาย อรวี สจัจานนทแ X

47 มาสมิารักกัน มีเธอเทาน้ันในใจ ใหเธอเชือ่ได เทหแ อุเทน พรหมมินทรแ √

48 คลื่นเสนหา คลื่นครวญซัดซาดซูสูฝ่ัง ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

49 ทะเลเปี่ยมรัก โอทะเลคลายครวญคร่ํา เมื่อเดือนต่ํา อ฿อด คีรีบูน √

50 รักลนใจ คืนน้ีใจฉันวาวุน เฝูาแตเห็นหนาคุณ อรวี สจัจานนทแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259567 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

2 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

3 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

4 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

5 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

6 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

7 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

8 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

9 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

10 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

11 ทางของฝุุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงน้ี ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

12 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

13 ปลอย(Noise) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

14 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

15 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

16 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

17 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

18 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

19 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

20 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป Mild;POLYCAT √

21 ลา POLYCAT X

22 ยินดี วันที่ไดยินขาว ขาวความรักของเธอ NOLOGO √

23 จําทําไม แตทําไมๆ ตองจํา เมื่อเธอไมคิดจริงจัง Tattoo Colour X

24 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

25 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

26 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟัง The Black Nails √

27 ลืม สิง่ที่ใจฉันไดสมัผัส เมื่อเวลาที่เรา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

28 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

29 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเป็นใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

30 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

31 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

32 พูดในใจ ยังทรมานอยางน้ี เจอะเธอทกุที BODYSLAM √

33 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

34 สดุทาย สดุทาย ฉันขอเอยคําสดุทาย PEACEMAKER √

35 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

36 หลอกตัวเอง มองดูทองฟูามันชางกวางใหญ บัณฑติ แซโงว √

37 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

รวมฮิต รักแทแ้ต่โดนเท (ทิ้ง)
ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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38 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

39 คนมันไมใช ฉันทุมเท หมดเลยทกุอยาง ยิ่งนาน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

40 คนที่ไวใจ..รายที่สดุ(ละครคุณกระบือฯ)กวาจะผานวันเวลา ที่เดินไปอยางชาชา นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

41 เหน่ือยก็พัก ไมรักก็พอ เดินมาไกลจนรูวามันเหน่ือย พยายาม หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

42 ความพยายาม เหน่ือยลาเต็มท ีไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

43 ดูแลเขาใหดีดี ฉันไดพูดคุยกับเขาแลว ไดเจอะกับเขา DA endorphine √

44 ตัดใจไมไหว ทําไมไมเคยเกลียดเธอไดสกัท ีทั้งๆที่ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

46 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปฺอป ปองกูล √

47 ความรูสกึของคนหมดใจ เหตุผลดีๆ ทั้งน้ัน..ที่เธอบอกมา วง ZHEEZ √

48 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

49 ฉันอยูคนเดียวได ? ใครเขาก็คงรู ฉันมันดูไมใสใจ ไมชอบ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

50 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟูายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259578 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

2 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

3 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

4 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

5 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

6 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

7 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

8 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

9 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

10 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

11 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

12 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

13 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

14 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

15 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

16 ทําไดไง T_T X

17 เสร็จแลว วง L.ก.ฮ. X

18 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

19 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

20 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

21 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

22 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

23 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

24 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก฿สโซฮัก รักเต็มถังไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร √

25 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

26 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

27 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

28 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

29 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

30 ถาเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

31 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

32 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

33 ภาพทรงจํา Mahafather X

34 นางฟูาหรือปีศาจ (ล.สงครามนางงาม)เธอ เปรียบดังเพชรเม็ดงามนํ้าหน่ึง คิว สวีุระ บุญรอด √

35 หลอมละลาย โตโน & The Dust X

36 รักของเธอจริงไหม ฟลุ฿ค 60 Miles X

37 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

38 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

39 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

40 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

41 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

42 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

43 ปลอย(Noise) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

44 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

45 แปฺะอยารอง SILLY FOOLS (วงใหม) X

46 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

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

48 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

49 แอบเพอเจอ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานตแ รังสรรคแ √

50 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259548 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/11/2559 1 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

3 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

คู่ขวัญ คู่เพลง ไผ ่พงศธร-ตั๊กแตน

ร็อกฮิตเป็นล้านล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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5 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

7 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

9 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

11 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

13 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

15 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

17 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

19 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

21 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

23 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

25 ยอมเป็นคนอกหัก กําลังเรียนรู วิธีเป็นอยูแบบไมมีเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

27 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

29 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

31 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

33 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟูามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

35 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 คนโสดประจําคอนเสริแต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

37 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟังไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

39 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

41 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

43 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

45 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

47 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝัน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

49 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259559 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 ฝากฟูาทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

3 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

4 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

5 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

6 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

7 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

8 รักลนใจ คืนน้ีใจฉันวาวุน เฝูาแตเห็นหนาคุณ ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

9 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

10 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนดวยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมยแ √

11 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

13 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

14 วันน้ี...ฉันมีเธอ ก็ไมรูวาอะไรทําใหเราไดพบกัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

15 หลอกใหรัก ถาไมมีหัวใจไฉน ชรัส เฟื่องอารมยแ √

16 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

17 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

18 เก็บกด บอกคําไหน ยังไง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

19 รักเดียวใจเดียว มองคลื่นที่ซัดเขามาซบฝ่ัง สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

20 ยังคงมีฉัน ไมเป็นไร ฉันยังอยู จะดูแล ยังคอยหวงใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

21 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 นอนไมหลับ น่ังอยูจนเชาอยากจะนอน ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

23 ไมเคยไมรักเธอ อยากบอกวาฉันไมเคยไมรักเธอเลย ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

24 แคผูชายคนน้ี (ละครคุณชายทรานซิสเตอรแ)ก็แคฉัน แคผูชายธรรมดาคนหน่ึง สเุมธ องอาจ √

Best Male 90's Selection
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25 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอน้ันอยา ชรัส เฟื่องอารมยแ √

26 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 วันใส ๆ ฟูาใส แดดไกลๆ สจีางๆ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

28 ตางใจเดียวกัน ไมมีใครรูใจเธอไปกวาตัวฉัน ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

29 เธอ เกิดเป็นผูชายอยางตัวฉัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

30 ความรัก หากแมมันจะเกิด ก็รู ชรัส เฟื่องอารมยแ √

31 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

32 ขอแสดงความนับถือ หลอกกันเสยีจนไมมี ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

33 นองทําเกินไป นองก็ทําเกินไป นองมีหัวใจหรือเปลา ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

34 อีกประเดี๋ยว อีกประเดี๋ยวฝนก็โปรยแลว แลวจะทน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

35 ตัดใจลา ฉันรูวาคงผิดหวัง มืดมน ชรัส เฟื่องอารมยแ √

36 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

37 เติมไมเต็ม ใครมา เป็นอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

38 อยาเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

39 เพราะฉะน้ัน เมื่อฉันน้ันทกุขแ แลวใครจะทกุขแดวย ชรัส เฟื่องอารมยแ X

40 ทะเล และ แสงจันทรแ หยุดใจไมรักเธอ แตใจยังเพอถึงแตเธอร่ํา สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

41 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

42 คือรัก บอกไดไหมรักแลวทําไมตองเป็นทกุขแ ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น);ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน)√

43 หากันจนเจอ สิง่ที่ฉันหวัง สิง่ที่ฉันคอย อาจดูเหมือน ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ);เสาวนิตยแ นวพันธแ(กบ) √

44 วันสดุทาย วันสดุทายฉันไม ชรัส เฟื่องอารมยแ √

45 ผูชายคนหน่ึง อยากอยูเคียงคูเธอ มั่นเสมอ ประกาศิต โบสวุรรณ;สเุมธ องอาจ √

46 ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษที่ทกัคนผิด ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

47 รักเองช้ําเอง ฮือ..รักเองช้ําเอง เราอวดเกง ชรัส เฟื่องอารมยแ X

48 ไมเสยีใจที่รักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

49 ขอเพียงจําไว อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

50 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259552 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 เรียกที่รักไดมั้ย ฝน ธนสนุทร X

2 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

3 อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู รับรู... ตั๊กแตน ชลดา √

4 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒนแ X

5 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษแ √

6 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

7 เป็นหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทยั √

8 สาวคลองจินดา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

9 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

10 รักเธอเทาชาง ไชโย ธนาวัฒนแ X

11 เหตุผลที่ฉันตองรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

12 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

13 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

14 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนแทกุวัน ความรูสกึดีๆบตองรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสยีใจบาง ศิริพร อําไพพงษแ √

16 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

17 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

18 อยากเห็นหนาเธอทกุวัน พรุงน้ีชวิีตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

19 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

20 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

21 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทพิยแ ธิดาดิน X

22 จงเก็บใจรอ ดํารง วงศแทอง X

23 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟูา ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

24 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังน้ันรออยูไกล พี สะเดิด √

25 สาธุเดอ..ขอใหเธอเป็นคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันน้ี อายไป มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

26 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

27 สงใจมาใกลชดิ สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทยั √

28 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 ทายที่สดุ...อายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษแ √

30 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

31 รักฉันแลวรักใครไมได ฝน ธนสนุทร X

32 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมคแ ภิรมยแพร √

33 คิดฮอดจังเลย คืนหน่ึงดวงจันทรแตระการแสงจา ตาย อรทยั X

34 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

35 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเป็น ศิริพร อําไพพงษแ √

36 คือเจาเทาน้ัน ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

38 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

39 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

40 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรแตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

42 ยังรักเสมอ ดํารง วงศแทอง X

43 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

44 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒนแ X

รวมฮิต ผู้ชายรักจริง ผู้หญิงรักจัง
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หน้า 8/21



45 ผูหญิงคนหน่ึงที่มีรัก ทําไมตองยอมเธอหมดหัวใจ ถามตัวเอง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

46 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ พี สะเดิด √

47 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษแ √

48 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

49 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอายคนน้ัน สะพาน ตาย อรทยั √

50 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259586 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

3 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

4 เคย Audy X

5 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสกัคํา BLACKHEAD X

6 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 สายลอฟูา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟูา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

8 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

9 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปีก FLY √

10 จิ๊จ฿ะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

11 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

12 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสขุ จิรศักดิ์ ปานพุม √

13 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางน้ีอีก อําพล ลําพูน(หนุย) √

14 กระบี่อยูที่ใจ ไดมองเห็นคนมากมาย ใชอะไรตอง BLACKHEAD √

15 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

16 จักรยานสแีดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

17 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

18 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

19 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

20 หนักเขาไว (Fight-to') เกิดเป็นคนมันตองทนๆ เขาไว จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 ผมไมใชวัว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

22 So sad เป็นอะไรทําไมไมรอแครอกันอีกหนอย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

23 นอกคอก ไอคนอยางผม ก็ไมเทาไหร SMILE BUFFALO √

24 ไมหว่ันแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 พันธแทพิยแ ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

26 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

28 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

29 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

31 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป LOSO √

33 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

34 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

35 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

36 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

37 ฟูายังฟูาอยู SMILE BUFFALO X

38 ไมสําคัญ Audy X

39 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

40 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

41 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

42 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทกุอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

43 จําใจ มีอะไรปิดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

44 สดุที่รัก Audy X

45 ยืนยัน ตั้งแตวันน้ัน ที่เธอไดเจอฉัน BLACKHEAD X

46 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 รักเธอจนวันตาย เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

48 เปลวไฟ BLACKHEAD X

49 ขอใหโชคดี SMILE BUFFALO X

50 เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559116 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 ฝุุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

2 เชอืกวิเศษ (Acoustic Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

3 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

4 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

5 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

6 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

7 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

8 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

9 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

10 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

11 รูสกึดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันน้ีไมมีเธอ NO MORE TEAR √

Genie Acoustic Hits

ร็อกหัวกะทิ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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12 ไมตางกัน 25 Hours X

13 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

14 ทั้งรักทั้งเหน่ือย (ละคร365วันแหงรัก)ไมเคยรู ไมเคยรูจริงจริง ความรัก INSTINCT √

15 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวาฉันยังยิ้ม หัวเราะได BODYSLAM √

16 สดุที่รัก เพียงเวลาแคไมนาน ทําใหเราไดคุนเคย Retrospect √

17 ตอบ (Piano Version) หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

18 แชรแ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

19 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

20 แคกระจกกั้น (Acoustic Version) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

21 คูชวิีต มอบชวิีต ไวใหกัน ใหเธอน้ันชวยดูแล นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

22 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

23 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

24 รักไมตองการเวลา (Piano Version) ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

25 โปรดสงใครมารักฉันท ี(เพลินจิต Station)จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

26 ชัว่ฟูาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

27 พรหมลิขิต (Piano Version) เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

28 นํ้าตา ที่รักไดโปดอยาฝืน ในสิง่ที่มันไมจริง Sweet Mullet √

29 นํ้าตา ความผิดหวัง วันน้ีมันเดินทางมาหาเธอ Big Ass √

30 รองใหพอ รูซึ้งถึงการตองอยูลําพัง เวลาไมอาจ Retrospect √

31 รักแท ดูแลไมได (Refresh) ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

32 ถาเธอหลายใจ ถาเธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

33 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

34 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

35 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

36 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

37 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชวิีตก็ยังวุนวาย พลพล √

38 สิง่ที่สําคัญไมอาจมองเห็นไดดวยตา It's a flower in your hand... KLEAR √

39 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริยแขีดชะตาชวิีตฉันใหม PARADOX √

40 คนในฝัน (ภาพยนตรแรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป KLEAR √

41 กลัวใจ ฉันก็ไมรูวาฉันตองทํายังไง ฉันก็ไม INSTINCT √

42 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

43 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

44 ไกล ฟูายังไกล ใหฝันไป รักในใจ KLEAR √

45 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

46 ไมเห็นฝุุน (Acoustic Version) เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

47 ปลอยฉัน (Acoustic Version) ค่ําคืนน้ีมืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

48 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

49 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลน Version) คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

50 แสงสดุทาย (น่ังเลน Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259568 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

2 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

3 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

4 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟัง The Black Nails √

5 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

6 ใครสกัคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันน้ันมีทกุอยาง อาจจะดูวา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

7 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

8 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

11 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

12 เจ็บจนเขาใจ ฉันยังรักเธออยู ฉันคิดถึงเธออยู นันทดิา แกวบัวสาย √

13 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู วาเคยไมดีแคไหน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

14 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

15 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

16 สิง่ที่เป็นของฉันก็คือของฉัน(ล.สือ่ริษยาฉันขอรองไดไหมเธออยาเขามา แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

17 เสยีใจไมยอมเสยีเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสกัวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

18 ไปรักกันใหพอ ฉันรอไหว พักเวลาไว ใหเธอใชกับคนน้ัน คนที่ พลอย พรทพิยแ พันตาวงษแ √

19 เสีย่งเหลือเกิน ฉันเหมือนคนที่มีเสือ้ใส แตยังไมพอใจ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

20 เวนวรรค บาดเจ็บ พึ่งจะโดนทิ้ง หมาดๆใจยัง แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

21 หญิงไทย เป็นคนที่ออนไหว กับเรื่องราวที่เขามา DA endorphine √

22 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

23 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแแจม √

24 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

25 ของตายที่อยากหายใจ (ละครเวทรีักจับใจ)ของชิน้น้ีมันหมดความหมาย แตเธอยัง แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

26 ของหายอยากไดคืน ทําไมไมยอมจบ ใหเธอไดคบใคร เลิกตอแย เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

27 อยากรองไหแตเสยีดายนํ้าตา แคคนที่ทําใหเจ็บช้ํา แคคนที่ทําใหปวดใจ กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

28 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ที่เธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

29 รักเทาไหรก็ไมเอา เธอรูวาฉันรัก เธอก็เลยไดใจ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

30 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง สิง่ที่ฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแครแ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

31 เปลืองหัวใจ จําไปทําไม ทําไมไมรู ทําไมตองจํา พั้นชแ √

รวมฮิตเพลงของสาว Strong
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32 ทําใจยากเหรอ ไมยอมและไมทอ ไมเคยจะรอความหวัง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 เก็บคําวารัก(ไวใชที่อื่น) แนใจประมาณไหน จะมาบอกวารัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

34 ไมสวยเลือกได ไมใชนางฟูา สองกระจกแลวก็พอเห็นอยู แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

35 อยากจับเธอเปลือย บอกไมถูกฉันไมรูในใจของเธอ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

36 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

37 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวาถูกใจ เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

38 เจาหญิงในนิยาย ที่ในวันน้ีเธอใหสญัญา วาเธอจะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

39 ผูชายคนน้ันฉันใหเธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

40 ผูชายหวยๆ คงคิดวาฉันเสยีใจ...และฉันเสยีดาย มาชา วัฒนพานิช √

41 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

42 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแแจม √

43 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

44 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

45 ฉันไมใชหรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

46 ใครจะยอม(ล.กุหลาบเลนไฟ) หัวใจ..มอบเอาไวใหเธอคนเดียว มาเรียม B5 √

47 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

48 ถาสกัวันเธอจะกลาพอ (ภ.Yes or No..ฯ)อยูกับคนมากมาย ทําเป็นไมรักกัน อินทริา ยืนยง (อิน) √

49 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

50 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259551 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

2 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

3 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรคแ X

4 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมคแ ภิรมยแพร √

5 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษแ √

6 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

7 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

8 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

10 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

11 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

12 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

13 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

14 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

16 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

17 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

18 ใจสารภาพ (ละครลิเก฿...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

19 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน แอรแ สชุาวดี X

20 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

21 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

22 โทรหาแหนเด฿อ โทรหาแหนเด฿อ จําเบอรแโทรนองไดบ ตาย อรทยั √

23 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

24 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

25 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษแ √

26 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

27 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ตาย อรทยั X

28 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

29 แกวปิ้งไก แกว มณีทรัพยแ X

30 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

32 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสนุทร X

34 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

35 จดหมายฉบับสดุทาย เกษม คมสนัตแ X

36 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

37 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเป็นกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษแ √

39 หยาดเหง่ือเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตแตระการ √

40 เขียนฝันไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

41 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

42 จะโกะ (จับกบ) ฟูาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

43 หมีแพนดา วง ไฮโร X

44 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

45 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทยั √

46 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

48 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

49 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

50 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

ยกขบวน...เพลงฮิตติดหู
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259544 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/11/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

3 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

4 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

5 ปิดบัง (ล.เพลิงนารี) ทกุ ทกุชวงวันเวลาที่ผานมา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

6 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

7 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

8 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

9 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

10 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

11 คนทางน้ัน GiFt My Project X

12 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

13 ภาพทรงจํา Mahafather X

14 มันถูกอยูแลว สงิโต นําโชค X

15 รักอยูรอบกาย Pause X

16 ฉันมาบอกวา Season Five X

17 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

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

20 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีสแ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชยั อินทรวัตร √

21 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

22 ใครเจ็บกวา ETC X

23 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

24 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

25 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

26 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา ลุลา X

27 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก฿สโซฮัก รักเต็มถังไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร √

28 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

29 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

30 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

31 คนที่ไปกับเธอ (ซี่รี่สแรักฝุุนตลบ) ลืมลืมมันไปซะอะไรที่ทําใหเจ็บปวด แกงสม THE STAR √

32 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

33 สะดุด วิโอเลต วอเทยีรแ X

34 รอใหเธอพูดกอน (ซีรี่สแU-Prince) ใจเธอคิดยังไง ยังคงไมแนใจ ในทกุครั้ง นท พนายางกูร √

35 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

36 ฝุายเดียว (ซีรี่สแ U-Prince) มันก็ยังไมพอ แคเราสบตา มันก็ยัง กั้ง THE STAR √

37 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

38 รักกันแลวตองไวใจ ตุ฿กตา จมาพร แสงทอง X

39 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

40 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

41 เรื่องเมื่อคืน(Ost.Make it right) คงหมดเวลาของเรา กลับคืนสูความ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ √

42 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปูุจเาน ลองไมคแ PMC X

43 ตัวปัญหา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม X

44 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

45 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

46 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

47 หัวใจซื้อไมได ฟลุ฿ค 60 Miles X

48 หลอมละลาย โตโน & The Dust X

49 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

50 ปลอย(Noise) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259579 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

2 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

3 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

4 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

5 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

6 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษแ;โจ฿ก SO COOL √

7 พันธแทพิยแ ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

8 บังเอิญติดดิน ไมยาก ไมเย็น ไมเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

9 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

10 เรี่ยมเรเรไร เป็นบุญที่ทําใหมาพบเธอ ดลใจใหเราได SYAM √

11 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

12 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

13 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

14 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

15 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

16 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

17 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

18 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

รวมเพลงฮิตร็อกบ้าน ๆ

เพลงดังปังมาก 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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19 กเวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยแวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

20 ปากไมตรงกับใจ Girl,When I said,That I wanted ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

21 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

22 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

23 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

24 ไมเห็นฝุุน เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

25 เหลือเป็นคนสดุทาย อยูคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลน้ี ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

26 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

27 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

29 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

30 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

31 รองไหทําไม อยาไปเสยีนํ้าตา มันเป็นเพียงฉากรัก TAXI √

32 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

33 ยอมใจ ใจ..ใจที่เคยสแีดง เธอเลนแรงซะ SO COOL √

34 ขาดใจ อาจเป็นเพราะฉันมีเพียงแคใจ Pancake √

35 กอนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเป็น TAXI √

36 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

38 บาดตา กลัวเธอจะเห็นความจริงสิง่ที่ซอน SO COOL √

39 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

40 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

41 นํ้าเนา...เงาจันทรแ รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

42 คนรักกัน กี่วัน กี่วันมาแลวที่ไมเจอ I-ZAX √

43 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

44 ดูโงโง เหตุการณแมันผานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

45 ขอใหโชคดี เขาใจดีที่เธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอ พลพล √

46 รอ ปิดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

47 ความคิดถึงไมพึ่งปาฏิหาริยแ เมื่อไรที่สายลมพัดผาน เน่ินนาน Pancake √

48 เธอมีจริง มีนางฟูาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

49 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

50 ใหรูวายังรักกัน รูไหมเมื่อใดที่เธอเหงา อยากใหรูวา LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259558 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 คูแท แลววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรูสกึ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 มีเธอ ฉันไมรูจะเป็นอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

3 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

4 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

5 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

6 สองเราเทากัน (พูด) วันเวลาของเราน้ัน เรวัต พุทธินันทนแ √

7 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

8 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

9 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

10 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

11 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

12 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะนอย สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

13 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

14 คนที่รูใจ ใครจะมองเธอวาไง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

15 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลยแ เจมีนา;ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

16 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แกวบัวสาย √

17 สดุทายดวยรัก หากเพียงเรามีกันและกันเหมือนวันวาน อุย รวิวรรณ จินดา X

18 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

19 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

20 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟูา BUDOKAN √

23 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

24 แนใจวารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใชคนที่ฉันใฝุฝัน เธอไมใช อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

25 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลารแ √

26 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

27 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

28 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟูา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

29 ฟากฟูาทะเลฝัน ก็อาจเป็นลมที่พัดมาจากทะเล มิคกี้ √

30 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

31 รัก [เคหาสนแดาว] รัก เขามาสเิขามา ศักดา พัทธสมีา √

32 รางวัลที่ยิ่งใหญ ไมเคยเป็นอยางน้ี ไมเคยจะยอมใหใคร อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

33 ฟูาสงฉันมา เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลแมมี่ √

34 จะรักใหดีที่สดุ ฉันไมสญัญาวาเธอจะเป็นคนสดุทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

35 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

36 กวาจะรัก แตกอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรต)ิ √

37 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

38 คนเดียวในหัวใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป ใหม เจริญปุระ √

รวมเพลงฮิต คู่แท้
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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39 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

40 รักเธอนิรันดรแ (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ น่ีเธอใชไหม หรือเสยีงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

41 วันน้ีมีแตเธอ กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน ศักดา พัทธสมีา √

42 หน่ึงในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 รักแทแคหน่ึงคน (ละครโลมากลาทาฝัน)ถามีใครสกัคนไมดี ก็คงเลือกไดสกัที หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

44 โกรธกันจริงหรือเปลา โกรธกันจริงหรือเปลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

45 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

46 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 สกัวันหน่ึง (ละครไมแปลกปุา) ไมเป็นไร ถาเธอยังไมตองการ พลพล √

48 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เทเรซา อากิลารแ √

49 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

50 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259555 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

2 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

3 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

4 พรุงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมรักฉัน ตั๊ก วชรกรณแ √

5 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

6 โอ฿ย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานน้ี เสาทวีียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

7 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

8 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

9 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณแ √

10 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

11 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

12 นองสาวคนลาสดุ เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมยแ √

13 อยากมีใครคนน้ัน แคลมเบาเบา ก็หนาวก็สัน่ อยูไปวันวัน โกไข √

14 ยังหายใจก็ยังไมแพ น่ังตรงน้ี มองฟูาไกล ใจก็นึกยอนไป ตั๊ก วชรกรณแ √

15 สวนขาดสวนเกิน ฉันรักเธอ ไมเคยไมเคยรักใคร กลวย แสตมป √

16 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

17 เจาชายทายซอย ลงรถเมลแเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปิน √

18 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

19 อีก 5 นาทเีลิก เลิกดีไหมนอเลิกเลยดีไหมนอ จบเลย แชม แชมรัมยแ √

20 ไมขอเป็นคนแรก แตขอเป็นคนสดุทายอยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกรณแ √

21 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

22 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

23 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชม แชมรัมยแ √

24 ที่หน่ึงคนสดุทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

25 คืนน้ีเหงาเทากันไหม ฟูาเบื้องบนคืนน้ีไมมีจันทรแ แตบนน้ัน โกไข;นายสน √

26 ฉันเป็นแฟนเธอแลว เธอเป็นแฟนใคร นานแลวที่แถวน้ีไมมีดอกไม ฟูาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

27 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสกึบางไหม วาเราสองคนน้ัน แชม แชมรัมยแ √

28 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง เดวิด อินธี √

29 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ โกไข √

30 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

31 สมองหมา ปัญญาควาย ก็เลิกกันแลวคือคําที่เธอตอกย้ํามา กลวย แสตมป √

32 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครแเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

33 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

34 คนน้ีผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมยแ √

35 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสกันิด โกไข √

36 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กลวย แสตมป √

37 ยิ่งบอยยิ่งดี ซื้อหวย หน่ึงเดือนไดลุนสองที แสน (นากา) √

38 คําวาจบลบทกุอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

39 อยาเสีย่งกับคนเหงา มายิ้มใหกันทกุวันทกุวันหมายความวาไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

40 อะโตย วาเลนไทนแ ไลแจกดอกไม ไมมีใครเอา นายสน √

41 ขอเป็นลมแปฺบ จูๆก็มาโดนยายดวน บอกวาไมคูควร แชม แชมรัมยแ √

42 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

43 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป นํ้าก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณแ √

44 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝูาคิดถึง แสน (นากา) √

45 โงเรื้อรัง รูแลววาเธอน้ันมีคนใหม แตฉันไมเคย กลวย แสตมป √

46 จากโต฿ะขางดวยความหวังดี น่ันแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

47 ขอทวงแฟนผมคืน มันนานแลวที่คนรักผมเป็นแฟนพี่ ผมก็ เดวิด อินธี √

48 เสอืหนาใส เขาวาเธอเป็นเสอื ฉันก็ยังไมเชือ่ ดอน ปาละกุล √

49 เรื่องของคนปนกับหมา โกจําไดไหม แฟนผมแคผิวขาวๆ โกไข;นายสน √

50 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชม แชมรัมยแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259554 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

2 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒนแ X

3 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

5 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

ลูกทุ่งเพลงดัง...กลางวงเล่า

ช่ือเพลง
ฮิตทั้งซอย ฮิตที่สุด

TRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน

หน้า 14/21



6 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

7 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

8 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

9 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

10 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

11 หนูไมยอม หนูไมยอม ๆ ๆ มีโจรแปลกปลอม ฝน ธนสนุทร X

12 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

13 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

14 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษแ;โจ฿ก SO COOL √

15 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

16 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

17 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

18 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

19 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

20 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

21 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พี สะเดิด √

22 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ตาย อรทยั X

23 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

24 แจเว ถูกหวยไดเป็นลาน มัน ก็แจเวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

25 สาวบางโพ มยุรา ฟูาสทีอง X

26 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

27 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

28 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

29 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

30 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

31 บรึ๋ย(กลัวนะค฿าบ) Mocca garden X

32 มาทําไม เดิน...อินางเอ฿ย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);จินตหรา พูนลาภ √

33 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

34 อยูเย็นเป็นโสด อยูเย็นเป็นโสด..อยางน้ี..ไมม.ี.แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทยั √

36 ปาผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อัมพรพงษแ √

37 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา ไมคแ ภิรมยแพร √

38 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

39 นักรองบานนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

40 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

41 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

42 หนุมเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒนแ X

43 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

44 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

45 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา ชาย เมืองสงิหแ X

46 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

47 สามสบิยังแจเว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

49 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

50 ซากออย อาจเป็นนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

51 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

52 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259553 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

2 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

3 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

5 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

6 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

7 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

8 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

10 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

11 หยอกแลวบ฿ายบาย โอ..โอโอ..โอฮะโอ..โอละหนอ ถาไมชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

12 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

13 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขาน้ันบแมน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

14 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

15 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

16 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

17 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

19 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

21 เมียเดอบแมนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

22 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 อยากตื่นพรอมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทรแ สวุรรณี X

ลูกทุ่งเพลงฮิตแห่งปี 2559
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24 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตเา ภูศิลป X

25 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

26 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

27 ชอบกดไลคแ ใชกดเลิฟ แตงกวา ณัฐรดา X

28 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

29 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันทแ X

30 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเป็นใคร แตรูสกึ ตาย อรทยั √

31 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

32 สาวข้ีฮายกับอายผูหลอ ไขมุก รุงรัตนแ X

33 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทยั √

34 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

35 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

36 น่ังเฝูาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตเา ภูศิลป √

37 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

38 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

39 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตแสทิธิ์ คําสรอย √

40 เปิดตัวแฟนใหม เป็นตา X

41 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

42 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ อาย ปลิตา √

43 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย เจมสแ จตุรงคแ √

44 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได สม พฤกษา √

45 ออมกอดเขมราฐ (ภ.ออมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักตองมนตแ ฟูาดลบันดาล เตเา ภูศิลป √

46 กินดองนองเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัตแวันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

48 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

49 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

50 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259569 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/11/2559 1 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

2 เหงาเทาอวกาศ Season Five X

3 รอยยิ้มของเธอ(ซีรีสแ U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดวยคําถามมากมาย คชา นนทนันทแ √

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

5 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

6 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

7 สบตา (Cover Version)ซีรี่ยแI See You..เธอเคยรูไหมวาใคร เฝูามองตามแตเธอ วง YELLOW FANG X

8 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

9 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟัง The Black Nails √

10 รักแทมีจริงหรือเปลา เหมือนวาหัวใจไมเคยชนิ แมวามันถูกหลอก แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

11 หนังสอืที่ไมเคยอาน ถาหากความรักน้ันเป็นหนังสอืเลมหน่ึง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

12 กาลครั้งหน่ึง ตลอดกาล เราในวันน้ี ตองจากกันแลวมาไกลสดุ GETSUNOVA √

13 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

14 อยูอยางเหงาๆ สงิโต นําโชค X

15 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

16 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

17 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

18 เหงายิ่งกวาเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวาน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

19 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

20 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

21 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา นวลแจม √

22 เหงาเหมือนกันหรือเปลา อยากเจอรอยยิ้มเธออีกท ีสบสายตาอีกครั้ง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

23 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

24 คนที่เหงาเหมือนกัน แนใจ วาจะอยูไดคนเดียว คงไมจริง เกรซ เกวลิน √

25 ไมเคยจะหางกัน แมวันน้ีไมมีเธอใกลๆ แตก็รูวาใจ วิน ศิริวงศแ √

26 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

27 หน่ึงความเหงาบนดาวเคราะหแ คืนน้ีเป็นอีกคืน เหตุการณแไมเคย สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

28 ไมตางกัน 25 Hours X

29 คืนขามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

30 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว (น่ังเลน V.ระหวางเราฉันน้ันรูมันคงเป็นไปไมได ลุลา √

31 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

32 ถาความคิดถึงฆาคนได เสยีงเพลงก็ไมชวยเลย ทั้งที่เคย สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

33 กลัวความหางไกล เคยรูสกึไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

34 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชตุิมา ทปีะนาถ √

35 ลม เมื่อลมพัดมาทางหนาตาง หอบความหนาว บัวชมพู ฟอรแด √

36 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนน้ีลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

37 CRY CRY CRY มองฟูา เมฆครึ้มสหีมน รักที่รวงหลน ปาลแมมี่ √

38 ผีเสือ้ที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเป็นรอยพัน ที่ยัง KLEAR √

39 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

40 ยิ้มใหกับความผิดหวัง เธอ บอกไมเขาใจ บอกไมเขาใจ นิโคล เทริโอ √

41 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

42 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสยีใจ หมู MUZU √

43 ความเหงาโทรเขามา เธอพอมีเวลาบางหรือเปลา อยูกับเขา เตชนิทแ ชยุติ √

รวมฮิตเพลงเหงาชวนหนาว
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44 รักแทหรือคนแกเหงา เธอบอกวาความรักแท ไมจําเป็น นาวิน ตารแ √

45 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

46 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

47 อยูอยางเหงาเหงา รูสกึบางไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมคอย บอย Peacemaker √

48 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

49 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

50 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259601 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 เสร็จแลว วง L.ก.ฮ. X

3 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

4 เกาใคร ใหมเรา ตาโอเ วงเชอรแ X

5 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

6 รอ วง กางเกง X

7 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว กลวย แสตมป √

8 รอไมได วงกลม X

10 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

11 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

12 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

14 เจาชายทายซอย ลงรถเมลแเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปิน √

15 อยากพับแผนฟูา อยากพับแผนฟูาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

16 ยังหายใจก็ยังไมแพ น่ังตรงน้ี มองฟูาไกล ใจก็นึกยอนไป ตั๊ก วชรกรณแ √

17 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ โกไข √

20 รักก็บอกไมรักก็บอก วงกลวยไม X

21 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สกันิดเลยหรือ วาฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุแ √

22 ไอบาวน้ัน ธีเดช ทองอภิชาติ X

23 อะโตย วาเลนไทนแ ไลแจกดอกไม ไมมีใครเอา นายสน √

24 ไอยะตัวไหร วงจุลินทรียแ X

25 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

26 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กลวย แสตมป √

27 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง เดวิด อินธี √

28 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

29 เด็กเพื่อนเพ วงแบเบาะ X

30 แฟนไมรักรักพี่ไดมาย โอ พารา X

31 มากอนเจ็บกอน วง CEN X

32 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ เจมสแ ชนิกฤช √

33 อยากมีใครคนน้ัน แคลมเบาเบา ก็หนาวก็สัน่ อยูไปวันวัน โกไข √

34 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุแ √

35 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

36 พรุงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมรักฉัน ตั๊ก วชรกรณแ √

37 อยางนอยก็ไดรัก อยางมากก็แคเจ็บ ยังคาราคาซังอยูในหัวใจ เสีย่งบอกเธอ เดวิด อินธี √

38 หัวใจ MC โอ พารา X

39 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชม แชมรัมยแ √

40 แฟนพี่คันหู วง Fin X

41 โสดไมซิง บุญชม X

42 ขอเป็นลมแปฺบ จูๆก็มาโดนยายดวน บอกวาไมคูควร แชม แชมรัมยแ √

43 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

44 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

45 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตบอกเลยวาฉันไป แสน (นากา) √

47 เตือนใจ วง กางเกง X

48 ใจโลเล วงสหาย X

49 สวยแลวก็ไป จะทิ้งกันแลวใชไหม ผูหญิงหนาเงิน แชม แชมรัมยแ √

50 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ แสน (นากา) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259587 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทนแ √

2 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

3 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน ไมโคร √

4 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

5 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

6 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักน้ี ใหม เจริญปุระ √

7 วันน้ัน..วันน้ี..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝุฝัน บิลลี่ โอแกน √

8 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

9 เชาวันอาทติยแ ถึงแลวเชาที่สขุใจ บาราคูดัส √

10 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

11 ฝากฟูาทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 นิยายรักจากกอนเมฆ แตกอนเป็นเด็กนอย เมฆลอย คลอยผาน พ.ญ.พันทวิา สนัรัชตานันทแ √

13 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

เพ่ือชีวิตเพลงฮิตแห่งปี 2559 @ 7-11

Gmm Grammy 33rd Anniversary Vol.1

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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14 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

15 หุนกระบอก ดึงเชอืกซิ แลวฉันจะยิ้ม วง ตาวัน X

16 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลยแ เจมีนา √

17 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

18 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหีแ อิทธิกุล √

19 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟูา สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

20 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

21 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

22 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู เอ็กซแ วาย แซด √

23 นกแล นกแลก็คือนกแกว เสยีงแจวๆ นกแล √

24 คําหวานหวาน ใครก็อยากฟังคําหวานหวาน ทนู หิรัญทรัพยแ √

25 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู นันทดิา แกวบัวสาย √

26 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคน้ี ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 ออนซอม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได สามารถ พยัคฆแอรุณ √

28 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานะชอบ เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

29 เพื่อนไมทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

30 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

31 แพ วันที่เธออยู เคียงคู จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

32 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

33 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

34 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √

35 นอนไมหลับ น่ังอยูจนเชาอยากจะนอน ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

36 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

37 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

38 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

39 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชยัเจริญ(หนุม) √

40 ก็แคเสยีดาย มันเสยีดาย แคเพียงเสยีดายมากกวา อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

41 ในลิ้นชกั เศษจดหมาย จากลิ้นชกั กอหญา √

42 เหน่ือยไหมดาว เกิดมาเป็นดาวพรางพราวนภา มาชา วัฒนพานิช √

43 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลารแ √

44 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

45 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

46 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

47 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

48 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

49 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

50 คางคกราเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559112 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

รหัสปก DVD G1159068 2 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

3 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

4 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

5 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

6 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

7 พื้นที่ทบัซอน เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

8 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

9 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

10 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

11 ทางของฝุุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงน้ี ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

12 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

13 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

14 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

15 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

16 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

17 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

18 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

19 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

20 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

21 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

22 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

23 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

24 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

25 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

26 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

27 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

28 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

29 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

30 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

เผยแพร่/

GMM GRAMMY BEST OF THE YEAR 2016

BIRD 100 เพลงรักไม่รู้จบ VOL.2

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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รหัสปก CD G0259584 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 ฝากรักไวในเพลง ฝากรักเอาไวในเพลงสกัคํา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

2 เทาน้ีก็ตรม เทาน้ีก็ตรมหนักหนา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

3 ธาราระทม แววยินแตเสยีงนํ้าหลากมา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

4 มานประเพณี ประเพณีน้ีมีกําแพงกั้นเธอและฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

5 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา หยาดนํ้าจากตานางฟูาที่ตรอมอารมณแ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

6 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลวเป็นไร รักจนคลั่งไคล ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

7 ยามรัก ยามเชา พี่ก็เฝูาคิดถึงนอง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

8 ดาวลอมเดือน โอดวงดาวดูแสงน้ันพราวพราง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

9 เจอะคุณเขาอีกแลว เจอะคุณเขาอีกแลวไมแคลว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

10 หัวใจขายขาด ใครจะซื้อหัวใจเปลาเปลี่ยว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

11 ชัว่ฟูาดินสลาย ชัว่ดินฟูา รักเธอเสมอใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

12 มารักกันใหม เมื่อมีความรักก็มีชวิีตชวีา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

13 ฉันเป็นของเธอ ฉันเป็นของเธอคนเดียวเทาน้ัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

14 หนาวเน้ือ หนาวเน้ือ หมเน้ือจึงหายหนาว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

15 หน่ึงมิตรชดิใกล ชืน่ชวัีนเมื่อฉันและเธอชดิใกล ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

16 ความรักเพรียกหา กอนเคยพะนอ กอความรักติดตรึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

17 คอยนอง คอยนองของใจ เจาจากไปไหนจนลืมพี่ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

18 ความรักไมรูจบ ถึงจะอยูสดุหลาฟูาดิน แมจะสิน้สทิธิ์ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

19 ไหนวาจะจํา ไหนวาจะจํา (จะจําแลวไงไมจํา) ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

20 จงรัก โปรดอยาถามวาฉันเป็นใคร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

21 เพียงคําเดียว เพียงคําเดียวที่ปรารถนา อยากฟังใหชืน่ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 ที่รัก นานแลวที่หลงพะวงมิหนาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

23 หวงรัก ของของใคร ของใครก็หวง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

24 ไกลชู ฝันถึงดวงใจจากไกลแสนหวง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

25 แมเน้ืออุน พี่นอนหนาวราวอุรานิจจาเอเย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

26 คําคน พี่ระทมอยูเดียวดาย ความสขุที่หมาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 อาลัยรัก ฉันรักเธอรักเธอดวยความไหวหว่ัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

28 ขอใจใหพี่ พี่มีรักเดียวคือเจาแลวคิดบางหรือเปลา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

29 มานไทรยอย ลืม ลืมหมดแลวหรือไร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

30 อยูเพื่อคอยเธอ โอเกิดมาไรคูอยูเดียว อดสชูวิีตดูวาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

31 รอ ถาเธอ มีหัวใจเหมือนฉันสกัหนอย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

32 ไกลบาน วิปโยคโศกใจเหมือนเมื่อไกลบาน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

33 จากนอง จากนองไปไกลอยูแหงไหนดวงใจพี่ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

34 เสยีงสะอื้นจากสายลม ค่ําคืนฉันฟังเสยีงคลื่นลมคลายใครรองไห ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

35 วิญญาณในภาพถาย ฉันมองภาพถายที่เธอใหไว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

36 ในโลกแหงความฝัน ในโลกแหงความเป็นจริง เธออาจเป็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

37 ฝากหัวใจ พี่ฝากหัวใจเอาไวในดิน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

38 บาดหัวใจ บาดหัวใจเหลือเกิน ที่บังเอิญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

39 หนาว หนาวอยางน้ีควรจะมีใครกอด ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

40 โลกน้ีคือละคร โลกน้ีน่ีดูยิ่งดูยอกยอน เปรียบเหมือน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

41 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

42 พรานเบ็ด ฉันน่ังตกปลาอยูริมตลิ่ง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

43 ในออมกอด ในออมกอดพี่ เคยมีเจาซบอิงอุน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

44 คูทาส ขอครวญคําขามฟูาลอยมาแตเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

45 อโศกรักสลักใจ อโศกน้ีมีแดนแวนแควนดวงมาลยแ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

46 ยามชงั ยามชงัพี่ยิ่งช้ําทกุยามเชา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

47 ไมอยากใหโลกน้ีมีความรัก อันแสงสรูยแสองสวาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

48 บางปะกง ฝ่ังชายนํ้าบางปะกงยามแสงอาทติยแอัสดง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

49 พรานทะเล ชวิีตที่คร่ํากลางนํ้าเวียนวน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

50 บานหลังนอย (เพลงพิเศษ) บานหลังนอย ปลูกไวคอย อยูปลายสวน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559129 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);25 Hours √

2 รักเอย อู฿ อู฿ อู฿ อู฿ อู฿...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

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

4 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

5 คนทางน้ัน GiFt My Project X

6 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

7 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

8 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

9 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

10 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

11 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

12 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

13 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

14 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

15 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

16 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

17 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

18 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

19 แอบเพอเจอ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานตแ รังสรรคแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

GIFT SONGS เพลงแห่งความสุข
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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20 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

21 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

22 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

23 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

24 Your Garden ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) X

25 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ√

26 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสกึ วัชราวลี √

27 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชนแ คูกิมิยะ;มาริโอ เมาเรอ;เคน ภูภูมิ พันละแหง√

28 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

29 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆ)ช.ทกุๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โตเ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

30 แสนลานนาท ี(ล.วันหน่ึงจะเป็นซุปตารแ)จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259556 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

2 สูเดอพี่นอง เปิดทวีีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

4 หน่ึงกําลังใจ อยากบอกใหรูวามีผูหญิงคนหน่ึง ฝน ธนสนุทร X

5 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

6 หนุมบานเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบานเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

7 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ตาย อรทยั √

8 นักสู ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมคแ ภิรมยแพร √

9 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเป็นกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษแ √

10 หยาดเหง่ือเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตแตระการ √

11 รอยยิ้มในหยาดเหง่ือ เกษม คมสนัตแ X

12 ความฝันกําลังกอสราง หัวใจลวนๆ ที่ทําใหเรามีวันน้ีได ไมคแ ภิรมยแพร √

13 ถนนคนฝัน เน่ินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

15 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

16 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไมคแ ภิรมยแพร √

17 ขายควายชวยแม ยืนมองควายขานํ้าตาไหลปรี่ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

18 เก็บไถข้ึนลาน ความรูพอเพียงแคชัน้ป.4 เกษม คมสนัตแ X

19 แรงใจจากปลายนา พระถ่ังโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

22 เจานายครับ เจานายครับ ผมมากราบรบกวน ไมคแ ภิรมยแพร √

23 บมีสทิธิ์เหน่ือย หนักครับพี.่.แตบมีสทิธิ์เหน่ือย ไหมไทย ใจตะวัน √

24 คนแทตองไมทอ คนแทตองไมทอ คนทอคนไมแท ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบาน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบาน ตาย อรทยั √

26 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

27 กําลังใจ ใบกมือลา เสยีงเพลงครวญมา X

28 ลูกจางเขาสาวโรงงาน อีกคืนที่สายลมชางเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

29 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

30 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกน้ีสงูใหญ มือไผเลาสราง ไมคแ ภิรมยแพร √

31 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษแ √

32 เขียนฝันไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

33 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทยั √

36 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟูา กมหนามองดิน ไมคแ ภิรมยแพร X

37 แรงงานบานปุา หมูเฮาชาวแรงงานบานนอก คนบางกอก เสถียร ทํามือ √

38 สงิหแรายวัน เกิดมาจน ไมใชคนมีเหลือใช พี สะเดิด X

39 สูอยางสงิหแ แมบางครั้งเคยตองทอ แมจะรอ ไมคแ ภิรมยแพร √

40 รถเข็นถูกหวย หนูตัดสนิใจออกจากบานมาอยากเป็นดารา ศิริพร อําไพพงษแ X

41 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคแบแนนกระเปา ศร สนิชยั √

42 ลูกจางความจน ตื่นเชาข้ึนมา ก็กมหนารับคําสัง่ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายปี ตาย อรทยั X

44 กําลังใจขวัญถุง ผาหมกันเหงา ในกระเปาแรงใจ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

45 ทางเบี่ยงอยาเสีย่งเดิน หนทางชวิีต มืดมิดเหลือหลาย ไมคแ ภิรมยแพร √

46 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 ทิ้งนามาสรางฝัน ฝนทิ้มฟูา เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนตแแคน แกนคูน √

49 แมพิมพแบานไพร เป็นครูสบิปีบมีสองข้ัน โรงเรียนกันดาร ศิริพร อําไพพงษแ √

50 รางวัลคนสู ฟูาคงมีเหตุผล ที่ใหคนทกุคนเกิดมา ไมคแ ภิรมยแพร √

51 รอยยิ้มนักสู หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกอน LOSO √

52 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

53 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259557 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/11/2559 1 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

2 เชยีงรายรําลึก ณ ราตรีหน่ึงซึ่งยังฝังใจ เชยีงรายฟูาแจม ฝน ธนสนุทร X

3 ลืมเจียมหัวใจ ลืม..ลืมเจียมหัวใจเมื่อไดสบตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

4 อาลัยรัก ฉันรักเธอรักเธอดวยความไหวหว่ัน สนุารี ราชสมีา X

5 สดุที่รัก สดุที่รัก ขอเธอไดโปรดจําไว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

6 รักที่เลือกไมได ฉันเกิดมาแลวก็เหมือนกับคนทั้งหลา ฝน ธนสนุทร X

ลูกทุ่งเพลงฮิต ชีวิตนักสู้
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

มนต์เพลง "ลูกกรุง"
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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7 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ คิดถึงเธออยูทกุลมหายใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

8 ถาหัวใจฉันมีปีก หากดวงใจฉันมีปีกบิน สนุารี ราชสมีา X

9 ขออนุญาตหวงใย ขออนุญาต อาจเอื้อมเขามาหวงใย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

10 ฝ่ังหัวใจ ฉันเหมือนลอยคอ ลอยคออยูในทะเล ฝน ธนสนุทร X

11 นํ้าตาแสงไต นวลเจาพี่เอย คํานองเอยล้ําคร่ําครวญ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

12 หัวใจสลาย สนุารี ราชสมีา X

13 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

14 หลักไมเลื้อย เพราะเธอเหมือนหลักไมเลื้อย ฝน ธนสนุทร X

15 คืนน้ีพี่คอยเจา คืนน้ีมีเธอซบอิงอกฉัน วอนรักออนคํา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

16 รักขามขอบฟูา ขอบฟูาเหนืออาณาใดกั้น สนุารี ราชสมีา X

17 ไมรักไมวา รู ๆ อยูมิควรคูกับจอมใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

18 ดาวประดับใจ เหมอมองฟูาคืนน้ี แสงดาวเรียงราย ฝน ธนสนุทร X

19 ทุงรวงทอง ทุงเอเยทุงรวงทองเห็นขาวออกรวง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 สายัณหแรัญจวน ค่ําลง ค่ําลง ค่ําลงพะวงไมวาย สนุารี ราชสมีา X

21 หักใจไมคิด วาจะหักใจมิคิดเยื่อใย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

22 ใจคนคอย เจาบินไปแหงใดนกเจาบินไปแหงใด ฝน ธนสนุทร X

23 คอย ปุานน้ีดวงใจคงทกุขแโศกซม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

24 เหมันตแที่ผานพนไป เหมันตแที่ผานพนไป ผานไปพรอมใบไมบาง สนุารี ราชสมีา X

25 จากนอง จากนองไปไกลอยูแหงไหนดวงใจพี่ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

26 แอบรักเขา แอบรักเขาอยูในใจ ซอนรักไวกลัว ฝน ธนสนุทร X

27 ในออมกอด ในออมกอดพี่ เคยมีเจาซบอิงอุน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

28 รักฉันนาน ๆ ช. รักฉันนาน ๆ อยารานรางหาง สนุารี ราชสมีา X

29 เกินใจไขวควา ถึงตัวอยูใกล...แตไกลเกินใจไขวควา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

30 จงรัก โปรดอยาถามวาฉันเป็นใคร ฝน ธนสนุทร X

31 สไบแพร สไบนองแทนกาย หอมมิวาย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

32 ขาดฉันแลวเธอจะรูสกึ ใจจริงสวนลึกฉันเองยังรักเธอ สนุารี ราชสมีา X

33 รักอยารูคลาย จําพรากจากขวัญดวงใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

34 รักหมดใจ เมื่อฉันรักเธอ รักหมดใจ ฝน ธนสนุทร X

35 ขอใหเหมือนเดิม กอนจากกันคืนน้ันสองเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

36 รักเธอเสมอ หากตราบใดสายนทยีังรี่ไหล สนุารี ราชสมีา X

37 แรกรักแรกเจอ โอวาสนานําพาใหมาไดเจอ แรกเห็นก็ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 ระฆังใจ ฟังแผวแววหวาน เสยีงระฆังดัง ฝน ธนสนุทร X

39 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเป็นใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

40 ลมรัก เมื่อลมพัดใบไมสบัดโบกมือ สนุารี ราชสมีา √

41 ลุมเจาพระยา ลุมเจาพระยาเห็นสายธาราไหลลอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

42 เสนหา ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร ฝน ธนสนุทร X

43 รอยรักรอยเล็บ รอยเล็บเหน็บเน้ือเจ็บปวด จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

44 นํ้าตาหรือจะแกปัญหาใจ อนิจจาเขามาพรากจาก สนุารี ราชสมีา X

45 จากยอดดอย จากยอดดอย ชายแดน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

46 ศัตรูหัวใจ มีรักทั้งทกี็มีศัตรูหัวใจ ฝน ธนสนุทร X

47 งอเพราะรัก เพียงนิดเพียงหนอย นอยใจกันเรื่อย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 รักฉันน้ันเพื่อเธอ ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใตหลา สนุารี ราชสมีา X

49 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงที่สวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

50 วาเหว วาเหวเรไปกับหัวใจช้ํา ฝน ธนสนุทร X
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