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เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/11/2560 1 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

4 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

5 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

6 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

7 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

8 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

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

10 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

11 ไมํผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

12 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

13 โอ๎เธอ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

14 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

15 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

16 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลํองลอยวน PARADOX √

17 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

18 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

19 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

20 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

21 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

22 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

23 ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเข๎าไป ในความรักที่เราตํางเข๎าใจ กวาง AB NORMAL √

24 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

25 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

26 เตลิด ZEAL X

27 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

28 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

29 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอได๎ไหมคนดี จัสติน ผํองอําไพ √

30 ยังไกล รู๎แตํวําห๎ามใจไมํไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

31 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

32 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

33 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

34 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

35 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

36 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

37 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

38 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

39 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

40 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

41 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

42 ขอวอน 2 Somkiat X

43 บทสดุทา๎ย ตํางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

44 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

45 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

46 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทอ๎งฟ้า BODYSLAM √

47 ความอํอนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมํอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

48 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

49 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260369 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/11/2560 1 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น เรวัต พุทธินันทน๑ √

3 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 บอกหนํอยได๎ไหม บอกหนํอยได๎ไหม บอกหนํอยได๎ไหม นันทดิา แก๎วบัวสาย √

5 ทั้งรู๎ก็รัก รู๎..รู๎เธอน้ันมีคูํใจใย ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

6 ฝัน..ฝันหวาน ได๎แตํฝันหวาน ได๎แตํเพ๎อไป ผุสชา โทณะวณิก √

7 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

8 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

9 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2560
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงแกรมม่ีฮิตตลอดกาล

TRACK

ร็อกฮิตเป็นล้านล้าน 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

11 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

12 ปราสาททราย กวําจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

13 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

14 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผ๎ูหญิงหน่ึงคนคงต๎องการผ๎ูชาย นันทนา บุญ-หลง √

15 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

16 เพื่อนไมํทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชา๎ง √

17 หัวใจวํางเปลํา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

18 อยําให๎เขารู๎ ความจริงก็รู๎กันอยูํวําเธอรักคนใหมํ มิคกี้ √

19 ทําใจลําบาก อยูํกับเธออยํางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

20 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

21 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

22 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

23 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

24 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

25 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

26 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

27 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

28 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

29 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

30 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

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

32 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

34 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

35 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

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

37 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

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

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

40 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาล๑มมี่ √

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

42 รีบไปรีบมา..นะเพื่อน รีบไปนะ รีบมานะ ชกัชา๎ระวังรถติด U.H.T. √

43 ไปด๎วยคน ไปฉันไปด๎วยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

44 เจ๎าชอํมาลี ตื่นนอนแตํเชา๎ก็เอากระเป๋าสะพายบนบํา MR.TEAM √

45 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

46 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

47 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

48 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

49 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260370 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/11/2560 1 สายลํอฟ้า ไมํเคยกลัวฝน และไมํกลัวฟ้า อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

3 บังอรเอาแตํนอน ข๎าวปลา ไมํกิน ไมํเดือนร๎อน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

4 ฟักทอง รับรู๎มาเมื่อวานน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

5 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

6 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

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

8 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน อัสนี โชติกุล √

9 อยากให๎อยูํด๎วยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู๎ใจ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

10 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัต๑ โชติกุล √

11 คนหลายใจ ดูเธอเป็นคนซื่อดี ฉันน้ีก็เลยเชือ่ใจ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

12 อยากจะลืม ไมํอยากจะเจอหน๎าใคร อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 ฉันเองก็เสยีใจ เป็นเพราะเธอไมํรับรู๎ วสนัต๑ โชติกุล √

14 อยําเลย ขอบใจ เหมือนวําเราเพิ่งจากกันเมื่อวันวาน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

15 ไมํรู๎ เป็นเพราะเรามีรักมานาน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

16 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

17 แทบขาดใจ อยากให๎เธออยูํเคียงข๎างฉัน LOSO √

18 ไมํยอมตัดใจ เธอได๎ยินไหมวําใครมันร่ําร๎องเรียกอยูํ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

19 ให๎รู๎วํายังรักกัน รู๎ไหมเมื่อใดที่เธอเหงา อยากให๎รู๎วํา LOSO √

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

21 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

22 เคยรักฉันบ๎างไหม และแล๎วก็มาถึงวัน วันที่เธอต๎องไป LOSO √

23 หมาเหําเครื่องบิน อาจฟังไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี LOSO √

24 หมูในอวย อยํางน๎อยก็ควรบอกฉัน อยํางน้ีอยํางน้ัน LOSO √

25 คนบ๎า ก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียว เธอไมํเหลียว LOSO √

26 แม๎วํา แม๎วําเธอจะไมํเชือ่ใจ หน๎าตาร๎ายๆ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

27 ทกุลมหายใจ เริ่มจากวันที่ฉันและเธอ ได๎เจอะเจอ LOSO √

28 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

29 ฉันอยูํตรงน้ี ฉันอยูํตรงน้ีถ๎าเธอต๎องการ ปู BLACKHEAD;ลานนา คัมมินส๑ √

ช่ือศิลปิน
Gmm Grammy More Hits 2

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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30 เธอได๎ยินไหม ทกุทกุครั้งที่วําเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

31 ใจร๎าย จากวันที่ได๎เจอเธอ เธอชาํงแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

32 ไมํตอบได๎ไหม อาจมีบางคําที่เธอน้ันต๎องการ อยากให๎ BLACKHEAD √

33 มีความสขุหรือเปลํา หากวันนึงที่ตัวเธอต๎องเหน่ือยล๎า BLACKHEAD √

34 หมดใจ วันน้ัน จากวันน้ีฉันได๎พบกับเธอ BLACKHEAD √

35 อยําเสยีนํ้าตา คงเป็นวันที่เธอเงียบเหงาปวดใจ BLACKHEAD √

36 หมดชวิีตที่ฉันมี ฉันเองไมํเคยคิด วําเป็นเพราะใครลิขิต BLACKHEAD √

37 ไมํ หยุดฟังให๎ดี หยุดฟังฉันกํอน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

38 ไมํหว่ันแม๎วันมามาก คิดดูใหมํ สูเ๎ขาไมํไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

39 หน่ึงเดียวของฉัน หายไป เธอได๎ทิ้งฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

40 150 C.C. คืนน้ีสดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

41 ฟังดูงํายงําย ฉันแพ๎เวลาที่เธอมอง อํอนแอ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

42 HEY... HEY...แอบได๎ยินได๎ฟังวําเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

43 แกล๎ง แกล๎งทิ้งตัวลงนอนได๎ไหม แกล๎งจับมือ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

44 เหงา ยังคงวนเวียน ใจวนเวียนอยูํกับสายลม SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

45 เจ็บ ต๎นเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

46 สองรัก แตํกํอนแตํไร เข๎าใจ วําการเป็นคนรัก ZEAL √

47 หมดชวิีต(ฉันให๎เธอ) หมดชวิีตฉันให๎เธอ แตํวันน้ีหัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอร๑ด √

48 จูบลา จับมือเธอเอาไว๎ข๎างกาย จูบลากัน ZEAL √

49 อยําอยูํคนเดียว เข๎าใจที่เธอเจ็บ เข๎าใจที่เธอ ZEAL √

50 พบเพื่อเพียงผําน เรื่องราวระหวํางสองเรา ฉันเข๎าใจ ZEAL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260371 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/11/2560 1 คาถามหานิยม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

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

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

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

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

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

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

8 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

9 จูบไมํหวาน จูบพี่หวานน๎อยไปหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

10 อยํามาคิดถึงฉันเลย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

11 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

12 รักจางที่บางปะกง ใฝ่พะวงหลงเฝ้าสาวเจ๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

13 ข่ีเก๐งอยําลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

14 ขาดคนหุงข๎าว บ๎านพี่ขาดคนหุงข๎าว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

15 ชวนน๎องแตํงงาน ทําไมน๎องไมํแตํงงาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

16 กลํอมหอ ฝากเพลงแทนเครื่องตีสซีอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

17 เรือนหอนํ้าตา พี่ปลูกเรือนหอริมบํอนํ้าตา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

18 สงํแอ๐วเรียนราม ขับรถสองแถวสงํแอ๐วเรียนราม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

19 ผ๎ูเสยีสละ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

20 ทหารอากาศขาดรัก ไกลสดุสายตาขอบฟ้าสคีราม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 ทหารพิการรัก ฉันเองต๎องถูกญาติเธอกีดกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

22 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

23 เผลอใจรัก เผลอใจใฝ่ปองจึงหมองหมํน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

24 เสยีงขลุํยเรียกนาง เสยีงขลุํยครวญหวนมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

25 อกหักซ้ําบ๎อยบํอย ยอมรับวําซื่อเกินไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

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

27 ฝากใจไว๎ที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไว๎ที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

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

29 กอดแก๎จน มา นะ หน๎ามน ขอกอดแก๎จนสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

31 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

32 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอ๐ยสงสยัไมํเคยมีแฟน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

33 รักเธอเทาํฟ้า ฉันรักเธอเทาํฟ้าปรารถนาเธอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

34 พี่มีแตํให๎ พี่คนน้ีน้ันมีแตํให๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

35 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนํอยนะกลอยใจพี่ หํางกันอยํางนี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 ทุํงร๎างนางลืม มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

37 ห๎องนอนคนจน ห๎องนอนของคนจนๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

38 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

39 ไอ๎หนํุมตู๎เพลง ผมจีบสาวไมํเกํง ต๎องใชต๎ู๎เพลงเป็นสือ่ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 หลงเสยีงนาง ลา ลา ลา แวํวสําเนียงเอียงหูก็รู๎วํานาง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 ชมุทางเขาชมุทอง จากเธอที่ชมุทางเขาชมุทอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

42 ปูไขํไกํหลง ชาํงเถอะคนงาม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

43 ฮักสาวขอนแกํน ไปทั่วแคว๎นแดนอิสาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

44 ฉันทนาที่รัก ปิดไฟใสกํลอนจะเข๎ามุ๎งนอน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 นางฟ้ายังอาย โอ๎ยอดกัลยาเจ๎าเกิดมาจากไหน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

46 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

47 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

48 สาวผักไหํ โอกาสหน๎าพี่จะมาหาใหมํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

49 คิดถึงพี่หนํอย พี่จนไปหนํอยถึงคอยไมํไหว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

ที่สุดเพลงดัง หัวแก้วหัวแหวน ก๊อท จ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/11/2560 1 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

3 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

4 จดหมายฉบับสดุทา๎ย เกษม คมสนัต๑ X

5 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ขายควายชวํยแมํ ยืนมองควายข๎านํ้าตาไหลปรี่ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 เก็บไถข้ึนลาน ความรู๎พํอเพียงแคํชัน้ป.4 เกษม คมสนัต๑ X

9 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

11 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สวุรรณภูมิ X

12 พี่ผิดอะไร เกษม คมสนัต๑ X

13 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

15 รักน๎องจอย เอกราช สวุรรณภูมิ X

16 ได๎รักก็พอ เกษม คมสนัต๑ X

17 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 สาวคลองจินดา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

19 รักแทแ๎ตํมาสาย รักร๎อยเปอร๑เซ็นต๑แตํเป็นได๎แคํความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

20 กอดรูปจูบกระดาษ เกษม คมสนัต๑ X

21 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ช้ํารักจากไรํอ๎อย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

23 ยอม สองคําเทาํน้ันที่ทําฉันเหมือนดังคนบ๎า เอกราช สวุรรณภูมิ √

24 หอมกลิ่นข๎าวจี่ แมํหักฟืนน๎อยมาอํอยดังไฟ เกษม คมสนัต๑ X

25 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

27 นํ้าตาคนเลว เกษม คมสนัต๑ X

28 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

29 คนนอกสายตา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

30 ขอแคํแอบรัก อยําเคืองสายตาถ๎ารู๎วําพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

31 รอยยิ้มในหยาดเหง่ือ เกษม คมสนัต๑ X

32 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 โกสมัพี มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

34 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภูมิ X

35 เดือนแจ๎งที่ฝ่ังของ คืนน้ีเดือนแจ๎งประกายสอํงใส เกษม คมสนัต๑ X

36 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

37 กลัว มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

38 พบคูํเมื่อสาย แรกพบสบตาครั้งเดียวก็รู๎ เอกราช สวุรรณภูมิ √

39 มนต๑รักที่ราบสงู เกษม คมสนัต๑ X

40 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 ช้ํารักจากสกล มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

42 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

43 ไมํเต็มใจแพ๎ เกษม คมสนัต๑ X

44 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ร๎องไห๎ใกล๎หนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

46 ร๎องไห๎สองหน วันน้ีฉันต๎องร๎องไห๎สองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

47 อ๎ายพอส่ําน้ี เกษม คมสนัต๑ X

48 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 ผ๎ูผิดหวัง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

50 ยังรักสาวปากนํ้าโพ เอกราช สวุรรณภูมิ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560056 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

2 สญัญาณ (SIGN) หากทกุสญัญาณที่เธอสงํมาให๎กับฉัน Jetset'er √

3 ปีแสง (11) บนทอ๎งฟ้ามีดวงดาวนับล๎าน Jetset'er √

4 เธอเกํง (Still) On My Mind ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

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

6 เซียนตัดเซียน โว๏ะ โอ๏ะ โอ...ดูใจมาก็นาน และคิดวํา Jetset'er √

7 เพ๎อ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

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

9 ใต๎ฟ้า (Tomorrow) ถ๎าเธอเคยมองไปบนฟ้าไกล Jetset'er;พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

10 ก๎าวไป เคยลองถามใจบ๎างรึเปลํา...วําชวิีต Jetset'er √

11 11 (ปีแสง) บนทอ๎งฟ้ามีดวงดาวนับล๎าน OJET'S (ทฤษฎี ศรีมํวง) √

12 เธอเกํง (Still) On My Mind ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

13 ไมํใกล๎ไมํไกล (ละครมนต๑จันทรา) เธอไมํต๎องขอบใจ กับความหํวงใยที่มีให๎ Jetset'er √

14 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา Jetset'er √

15 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Jetset'er √

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

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Jetset'er/Magic Moment

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิตลูกทุ่ง 4 สหาย
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17 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา(ฆ.75ปีไทยประกัน) จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง Jetset'er √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560003 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 ไมํรู๎จะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร(ล.นํ้าผ้ึงขมนํ้าตาเธอทกุหยด รู๎ไหมวํามันเหมือน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

3 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

4 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

5 เกิดมาเพื่อรักเธอ (ละครข๎าบดินทร๑) ปุ้ย ดวงพร X

6 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจร๎าว) ฉันไมํรู๎วําเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

7 ฉันจะอยูํกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรู๎ดี วําชวิีตของฉัน... นิโคล เทริโอ √

8 กองไฟ (ละครเจ๎าสาวสายฟ้าแลบ) คอย...คอยมองดูเธออยูํเรื่อยมา นัท มีเรีย √

9 ใจฉันไมํใชขํองเธอ (ละครโรงแรมผี) ฉันจําไมํได๎จริงจริง ฉันจําไมํได๎เพราะ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

10 ฉันผิดใชไํหม (ละครจงกลกิ่งเทยีน) หัวใจ..ฉันยังเป็นอยํางเดิม แม๎รําง เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

11 ดาวกับตะวัน (ละครอธิษฐานรัก) เธอกับฉันเหมือนดาวกับดวงตะวัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 อยากจบชวิีตเจ็บเจ็บ (ล.ฟ้ากระจํางดาว)เหน่ือยกับชวิีตที่ผําน มันชาํงแสนโหดร๎าย แจ๏คกี้ ชาเคอลีน √

13 ทั้งรักทั้งเหน่ือย (ละคร365วันแหํงรัก)ไมํเคยรู๎ ไมํเคยรู๎จริงจริง ความรัก INSTINCT √

14 ไกล (ละครสาม)ี พยายามทําตามที่ใจมันต๎องการ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

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

16 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

17 ยิ่งใกล๎..ยิ่งไกล (ละครบริษัทบําบัดแค๎น)ใกล๎กันแคํน้ี ใกล๎กันแคํนิดเดียว เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

18 รักเธอเหลือเกิน (ละครกุหลาบร๎ายกลายรัก)ฟ้าครึ้มครึ้มมันดูสดใสทนัตา เมื่อเวลา แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

19 ดับตะวัน (ละครนํ้าตาลไหม๎) มันไมํจริงใชไํหม ที่บอกกันวํารัก ใหมํ เจริญปุระ √

20 ใจเธอทําด๎วยอะไร (ละครภูผาแพรไหม)ฉันรักเธอรักทั้งใจ แตํเธอไมํต๎องการ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 เสยีใจที่สดุ (ละครลิขิตเสนํหา) ก็รู๎ดีวําเธอน้ันมีเจ๎าของหัวใจ และฉัน มาชาํ วัฒนพานิช √

22 หน่ึงคนหน่ึงหัวใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า)อยําลังเลอยูํเรื่อยไป อยําเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

23 ไมํแนํใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมํได๎เลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

24 รักแทแ๎พ๎ทกุอยําง (ละครพิมมาลา) ไมํได๎ดีเหนือใครใคร ไมํได๎โดนใจใคร นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

25 แคํรู๎วํารักกัน [เงา] คงเป็นที่โชคชะตา คงเป็นบนฟ้าบันดาล เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

26 เพื่อเธอ...ฉันยอม (ละครรากบุญ) อยากจะทําให๎เธอได๎รู๎ให๎เธอเข๎าใจ KLEAR √

27 ศึกไหนไมํเทาํศึกหัวใจ (ละครขุนศึก) ข๎าศึกมารุกรานไทย จะเฉยได๎ยังไง พชรพล จั่นเที่ยง/วิทย๑ √

28 ภูผาที่หว่ันไหว (ละครภูผาแพรไหม) จําไว๎ บอกตัวเองให๎ทอํงเอาไว๎ INSTINCT √

29 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนํหา) เธอไมํต๎องกลัว ไมํต๎องหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

30 หัวใจตรงกัน (ละครสตูรเสนํหา) อยากมีสกัคนที่อยูํดูแลกัน ตอบโจทย๑ ฟาเรนไฮธ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260326 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

2 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

3 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

4 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

5 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

6 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

7 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

8 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

9 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โก๐บ๎านนอก ล๎างสต็อก พี สะเดิด √

10 คิดถึง...คิดถึง อยูํๆ ความเหงา ก็เข๎าสงิสูหํัวใจ พี สะเดิด √

11 ความต๎องการทางแพทย๑สงู เจ็บเกินจะเจอหน๎าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

12 ตีสองแล๎วน๎องสาว ตีสองแล๎วเด๎อ ตีสองแล๎วเด๎อน๎องหลํา พี สะเดิด √

13 คนบํมียี่ห๎อ คนคืออ๎าย เขาเอิ้นผ๎ูชาย บํมียี่ห๎อ พี สะเดิด √

14 เอาใจชวํยด๎วย Message แอบกดสงํ Message เล็ดลอดเข๎าไป พี สะเดิด √

15 จิ๊กโก๐นําเข๎า กางเกงยีนส๑ก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

16 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

17 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

18 เราควรเป็นแฟนกันได๎หรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รู๎สกึ พี สะเดิด √

19 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนํุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรู๎ใจ พี สะเดิด √

20 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

21 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ พี สะเดิด √

22 สาวชมุแพ ชมุแพพลเมืองหนาแนํน ดินแดนตํอ พี สะเดิด √

23 หนํุมขอนแจํน เป็นหนํุมแจํนขอน ขะหยอนเว๎าไทย พี สะเดิด √

24 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ พี สะเดิด √

25 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ พี สะเดิด √

26 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

27 กํากําสกาฬสนิธุ๑ เซย๑ฮัลโหลเด๎อขาดิ้นสกาฬสนิธุ๑น๎อมาแล๎ว พี สะเดิด √

28 ยกซด ตกยามแลง ฟ้าก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

29 ปลาร๎าขาร็อก โอย..ลํะได๎ยินเสยีงกีตาร๑หอนแล๎วของข้ึน พี สะเดิด √

30 หนอนเฝ้าไห อยูํใกล๎ๆ...แตํบํได๎กิน ได๎แคํดมกลิ่น พี สะเดิด √

31 มักสาวซอนแลน นอกจากชาํงตัดผม นอกจากชาํงตัดผม พี สะเดิด √

32 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ พี สะเดิด √

33 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

34 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

35 อยูํกับใครก็ไมํหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุํนไอก็หําง พี สะเดิด √

36 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ พี สะเดิด √

รวมฮิต 15 ปีทอง พี สะเดิด
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Love Songs Love Stories by สีฟ้า

TRACK

หน้า 5/20



37 พรากผ๎ูเยาว๑ รู๎ไหมเมื่อมีเธออยูํ เป็นสชีมพูเลยนะ พี สะเดิด √

38 จํอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนํุนลงสาํง คือเสยีง พี สะเดิด √

39 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า พี สะเดิด √

40 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูํหลังความหวังน้ันรออยูํไกล พี สะเดิด √

41 คนอะไรก็ไมํรู๎ เป็นคูํกันแล๎ว เขาวําไมํแคล๎วกันหรอก พี สะเดิด √

42 จําไมํได๎วําต๎องลืม รู๎สกึตัวก็ตอนได๎ยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

43 ขอใชค๎ําน้ีกับเธอ เธอรู๎ไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

44 อยากหายใจข๎างๆเธอ น่ีหมากหอยคัน หรือมันคนสวยกันแนํ พี สะเดิด √

45 กับแก๎ ได๎ยินเสยีงกับแก๎ ยํานแท๎ๆ น๎อผ๎ูสาว พี สะเดิด √

46 เห็นแล๎วเฉยไว๎ เห็นแล๎วก็เฉยไว๎ เอ๎าเห็นไหม พี สะเดิด √

47 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุํงเร็ว พี สะเดิด √

48 เปิดเบิ่ง เสยีงเพลงของนักร๎องชือ่ดัง พี สะเดิด X

49 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว พี สะเดิด √

50 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260038 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

2 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

3 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR X

4 Brighter Day (Ver.Concert) อาจยังไมํลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR √

5 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

6 หาย กลับมาที่ห๎องเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

7 ปลายสายรุ๎ง เธอ..เธออยูํแหํงไหน แหงนมองดูทอ๎งฟ้า KLEAR;PARADOX √

8 ไมํอยากหายใจ นับตั้งแตํวัน ที่เธอได๎จากไป KLEAR √

9 รูปวาดบนภาพถําย ในมือของฉันมีรูปถําย เป็นรูปที่สวย KLEAR √

10 นาทสีดุทา๎ย รู๎ตัวดีวําฉันคนน้ีมันไมํมีคําอะไร KLEAR √

11 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอต๎องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

12 ผีเสือ้ที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเป็นร๎อยพัน ที่ยัง KLEAR √

13 ดั่งฝันฉันใด (ละครหัวใจรักข๎ามภพ) ฟ้าดลบันดาลให๎เรามาพบ เวทมนต๑ฉันใด KLEAR √

14 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;ป๋อมแป๋ม √

15 คํายินดี Ver.แปลงรําง ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

16 รักไมํต๎องการเวลา Ver.แปลงรําง ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR;ป๋อมแป๋ม √

17 ความทรมานที่แสนมีความสขุ เหตุบังเอิญ ของการพบกัน สองคนที่ KLEAR √

18 เลํนของสงู Ver.Con รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา KLEAR;Big Ass √

19 อยํางน๎อย มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ KLEAR;Big Ass √

20 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

21 ฉันอยูํตรงน้ีข๎างๆเธอ (ภ.I MISS YOU)เธอรู๎ใชไํหม คนอยูํตรงน้ีข๎างเธอ KLEAR √

22 แดํเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว KLEAR √

23 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

24 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

25 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า KLEAR;BODYSLAM √

26 Sticker (Ver.Concert) ใครตํอใครเค๎าเตือนประจํา ขับรถสดีํา KLEAR;BODYSLAM √

27 สดุฤทธิ์สดุเดช (ละครคูํแค๎นแสนรัก) ตอบตอบมาหนํอย KLEAR √

28 One way (Ver.concert) แล๎ววันน้ีก็มาถึงเธอน้ันจะไป ที่จริง KLEAR √

29 จะรักหรือจะร๎าย กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

30 เลํนของสงู Ver.Con รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา KLEAR √

31 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR;พ๎อยท๑ √

32 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560005 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

2 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

3 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

4 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 ให๎น๎องตายกํอนบ๎อ จินตหรา พูนลาภ X

6 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

7 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

8 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

9 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

10 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

11 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

13 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 เตํางอย จินตหรา พูนลาภ X

15 3 คอร๑ดซอดแจ๎ง คูํแฝดโอเอ X

16 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

17 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

เผยแพร่/
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิตคนใจพัง 2

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพลงดัง ก้าลังฮิต

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินบันทกึเสียงการแสดงสด KLEAR CONCERT:
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รหัสปก CD G0260339 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/11/2560 1 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

2 แล๎วแตํหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวํา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 ปลายทางที่วํางเปลํา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผํานมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

4 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา(ฆ.75ปีไทยประกัน) จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง Jetset'er √

5 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

6 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

7 แดํเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว KLEAR √

8 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

9 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

10 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

11 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

12 นอนกับความเหงา เป็นอีกคืนที่เหงาจับใจ เป็นอีกคืนที่ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

13 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

14 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

15 อารมณ๑สเีทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

16 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

17 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

19 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

20 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

21 มองเธอจากมุมไกลๆ สายลม พัดมา ใบไม๎ปลิว ดูสวยงาม ลุลา √

22 คืนข๎ามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

23 ไมํหลับไมํนอน ขับรถก็แล๎ว เปิดเพลงก็แล๎ว หัวใจก็ยัง มาชาํ วัฒนพานิช √

24 AROMA ทกุครั้งเวลาที่ไมํมีใคร ได๎แตํนอนมอง บี พีระพัฒน๑ เถรวํอง √

25 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

26 ตํางคนตํางเหน่ือย โลกที่หมุนสร๎างแตํความแปรผัน เธอและฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

27 หนังสอืที่ไมํเคยอําน ถ๎าหากความรักน้ันเป็นหนังสอืเลํมหน่ึง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

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

29 อาจเป็นเพราะ คงต๎องโทษแสงดาว ทําให๎เหงาเกินไป พลอยชมพู √

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

31 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

32 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

33 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

34 ยังไมํพ๎นขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

35 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

36 หาย กลับมาที่ห๎องเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

37 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

38 หัวใจวํางเปลํา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

39 หมอนสองใบกับใจเหงาๆ ล๎มตัวลงที่นอน กับใจเหงาๆ ที่ไมํมีใคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

40 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

41 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

42 ทนไมํไหว อยํายื้อกันเลย เมื่อรักไมํชวํยอะไร Big Ass √

43 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

44 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

45 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

46 กี่พรุํงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผํานมานานคงมี POTATO √

47 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

48 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

49 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ปั๊บ Potato √

50 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260332 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/11/2560 1 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

2 วันน้ีมีแตํเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆํา หัวใจฯ) กับชวิีตทกุวันที่มันพ๎นผําน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

3 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

4 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

5 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

6 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

7 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา DA endorphine √

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

9 มากกวํารัก (ภาพยนตร๑เการักที่เกาหลีฯ)กํอนเคยเหงาเคยรู๎สกึเหวํหว๎า ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

10 คนบนฟ้าต๎องการให๎รัก(ล.ธรณีน่ีน้ีใครครองเคยรู๎สกึบ๎างไหม วําใจเราตรงกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา√

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

12 ที่รัก (ละครเกมร๎ายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน √

13 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

14 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

15 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

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

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

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

19 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
50 เพลงดังที่ต้องฟัง...ก่อนแต่ง

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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20 ไมํพูดก็เข๎าใจ (ล.ตะวันฉายในมํานเมฆ)ช.ทกุๆเชา๎ที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต๐ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

21 จิ๊กซอว๑ (Jigsaw) ความนํุมนวลและความอํอนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

22 ความหวาน(Sweet)(ซีรีส๑ U-Prince) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

23 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

24 สองใจรวมกัน (ละครฟ้ากระจํางดาว) ช.ใจเธออยูํข๎างซ๎ายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

25 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี ลุลา √

26 เวลาแหํงรัก เหมํอมองฟ้าทไีร อ๎างว๎างเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 แคํมีเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆํา หัวใจเพื่อเธอ)เป็นแคํคนหน่ึง ในโลกใบเกํา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

28 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

29 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

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

31 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

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

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

34 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทกุคืนไมํยอมหลับ ไมํรู๎เป็นเพราะอะไร บอย Peacemaker √

35 คนในฝัน (ภาพยนตร๑รักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตํละคืนก็คงฝันไป KLEAR √

36 ให๎ฉันดูแลเธอ (ละครผ๎ูใหญํลีกับนางมา)ก็เป็นคนธรรมดา ไมํพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

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

38 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

39 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

40 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ (ละครทดัดาวบุษยาทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช๑ √

41 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนํหา) เธอไมํต๎องกลัว ไมํต๎องหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

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

43 ยอมแล๎วทกุอยําง(ล.รักน้ี...เจ๏จัดให๎) เกิดมาเป็นคน เป็นตัวเป็นตนจนป่านน้ี โฬม พัชฏะ นามปาน √

44 ใชทํี่สดุ หยุดที่เธอ ถ๎าเราหาคนที่ดีที่สดุ ก็คงไมํรู๎จะได๎ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

45 ผมเป็นของคุณไปแล๎ว น่ีแหลํะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค๎ุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

46 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ ธนทตั √

47 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

49 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

50 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260020 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/11/2560 1 ฉันไมํมี T_T X

2 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

3 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

4 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

5 วันที่ความเหงาหาเราไมํเจอ เหมือนเดินทางข๎างความเหงาเป็นร๎อยปี ไม๎เมือง;เสถียร ทํามือ √

6 เกลียดแฟนเกําเธอ วง Fin X

7 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

8 รักแทห๎รือแคํเอา วงซิลล๑ X

9 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

10 ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก เจ๎าพํอก็ชอ็ค แชมํ แชมํรัมย๑ √

11 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

12 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

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

14 ข๎างหลัง วง L.ก.ฮ. X

15 แฟนคนใหมํ วงกลม X

16 หมดใจ วง zoom X

17 ไมํจริงใจ วงสโลว๑ X

18 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

19 เคลียร๑ให๎จบ เบิ้ล ยุทธพล X

20 ชูก๎ับชู๎ นิค โฟคสวาเก๎น X

21 เวลาไมํเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เน่ิน นานเหลือเกิน ที่ต๎องเดินบนทาง เสถียร ทํามือ;ไม๎เมือง √

22 อยากมีใครคนน้ัน แคํลมเบาเบา ก็หนาวก็สัน่ อยูํไปวันวัน โกไขํ √

23 ผับ PUB สกายพาส X

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

25 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

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

27 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

28 น๎องสาวคนลําสดุ เมื่อรักของเราจบลงด๎วยความเข๎าใจ แชมํ แชมํรัมย๑;วงกลม √

29 พรุํงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมํรักฉัน ตั๊ก วชรกรณ๑ √

30 อยํางน๎อยก็ได๎รัก อยํางมากก็แคํเจ็บ ยังคาราคาซังอยูํในหัวใจ เสีย่งบอกเธอ เดวิด อินธี √

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

32 แฟนข๎างกายหรือควายข๎างเธอ ในแววตาเธอน้ัน ไมํเห็นหัวฉันเลยใชไํหม นัน สกรีน X

33 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตํบอกเลยวําฉันไป แสน (นากา) √

34 อะโต๎ย วาเลนไทน๑ ไลํแจกดอกไม๎ ไมํมีใครเอา นายสน √

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

36 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

37 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

38 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

39 หากความคิดถึงฆําคนให๎ตายได๎ ลืมตาทกุเชา๎ เหมือนมีความเหงามาน่ังรอ ไม๎เมือง √

เพ่ือชีวิตฮิตแห่งปี 2560
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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40 ยอมเป็นตัวแทนก็ได๎ เรามีกันในอ๎อมแขน เพราะแฟนของเธอ เสถียร ทํามือ √

41 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

42 คืนน้ีเหงาเทาํกันไหม ฟ้าเบื้องบนคืนน้ีไมํมีจันทร๑ แตํบนน้ัน โกไขํ;นายสน √

43 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

44 เธอเทาํน้ัน เห็นตัวเธอน่ังซึมดูเหงา แสน (นากา);ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

45 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน ไม๎เมือง √

46 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

47 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

48 คําวําไมํวํางคือข๎ออ๎างของคําวําไมํรัก มีคนที่รักแตํฉันทําไมยังต๎องเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

49 ใชเ๎วลาให๎เป็นประโยชน๑ เห็นเธอบํนวําเหงา เหงาเลํนเลํน เดวิด อินธี;วง L.ก.ฮ. √

50 กี่ครั้งก็ยังไมํเข็ด ผ๎ูหญิงใจร๎าย ผ๎ูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชมํ แชมํรัมย๑;ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560095 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/11/2560 1 Overture+ชาํงมัน (Cover Night) COCKTAIL √

2 จากคนอื่นคนไกล (Cover Night) ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ COCKTAIL √

3 ไมํกล๎าบอกเธอ (Cover Night) คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ COCKTAIL √

4 ครึ่งใจ (Cover Night) กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รู๎ขําว COCKTAIL √

5 กาลเวลาพิสจูน๑คน (Cover Night) เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

6 คนเดินถนน (Cover Night) เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร COCKTAIL √

7 เธอยัง... (Cover Night) ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ COCKTAIL √

8 อยากให๎รู๎วําเหงา (Cover Night) แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ Mild;COCKTAIL √

9 รักเธอให๎น๎อยลง (Cover Night) ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง Mild;COCKTAIL √

10 เธอมากับฝน (Cover Night) เรามันตัวคนเดียว ไมํเคยคิดจะมีใคร Mild √

11 ซมซาน (Cover Night) เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ Mild √

12 อยูํไป-ไมํมีเธอ (Cover Night) หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง Mild √

13 ขอเป็นตัวเลือก (Cover Night) เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย Mild √

14 อยากร๎องดังดัง (Cover Night) ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป COCKTAIL;Mild √

15 โรคประจําตัว (Cover Night) โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา COCKTAIL;Mild √

16 คุกเขํา (Cover Night) เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL;Mild √

17 ยาพิษ (Cover Night) คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ COCKTAIL;Mild √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260327 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/11/2560 1 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

4 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

5 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

6 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

7 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

9 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

11 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

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

13 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

14 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

17 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

18 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

19 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

20 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

23 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

24 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

25 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

27 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

28 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

30 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

32 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

33 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาํฟ้า สาวดอกจําปา มนต๑แคน แกํนคูน √

34 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

36 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

37 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

ลูกทุ่งดังทั่วทศิ ฮิตเป็นล้าน ๆ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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39 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

40 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

41 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

42 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

43 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

47 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

2 ผ๎ูบําวข้ีเหล๎า วงค๑ ชนะกันต๑;เมย๑ จิราพร X

3 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

4 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

5 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

6 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 กะฮักคือเกํา บิ๊กไบด๑ สายลํา X

8 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

9 ทานหมาอยําหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

10 ปูหนีบอีปิ พร จันทพร X

11 ของฮําง เต๎ย อธิบดินทร๑ X

12 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

13 เห็นแล๎วเฉยไว๎ เห็นแล๎วก็เฉยไว๎ เอ๎าเห็นไหม พี สะเดิด √

14 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

15 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

17 ผ๎ูสาวเกํา เมย๑ จิราพร X

18 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

19 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

20 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

21 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

23 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

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

25 คารม เพชร สหรัตน๑;บัวผัน ทงัโส X

26 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว √

27 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

28 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

29 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

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

31 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

33 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

34 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

36 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

37 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

38 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

39 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

40 ผัวเผลอแล๎วเจอกัน บัวผัน ทงัโส X

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

42 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

43 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

44 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

45 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

46 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

47 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ พี สะเดิด √

50 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260017 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

2 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

3 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

4 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

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

ลูกทุ่งเพลงดัง..กลางวงเล่า ชุดที่ 2
TRACK ช่ือศิลปินช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

เพลงฮิตติดเบาะ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

7 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

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

9 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

10 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

11 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

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

13 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

14 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

15 ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเข๎าไป ในความรักที่เราตํางเข๎าใจ กวาง AB NORMAL √

16 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

17 อยําปลํอยมือฉันได๎ไหม DAX ROCK RIDER X

18 โอ๎เธอ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

19 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

20 คําตอบอยูํที่เธอ อยําถามวําฉันจะอยูํได๎ไหม วรวิทย๑ สทิธิเสนา √

21 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

22 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

23 เมื่อเธอไป ไมํเคยคิดวําจะเร็วขนาดน้ี ที่รักเรา Rubber Duck √

24 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

25 ปลํอยมือฉัน(Acoustic Version) อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

26 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

27 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

28 ทรมาน Mahafather X

29 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

30 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

31 ถ๎าฉันได๎กลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูํในอารมณ๑ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

32 ภาระ ฉันเกรงใจ...เมื่อเธอดูจะรักแตํตัวของเธอ พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

33 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

34 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

35 แพ๎คนสวย สวยก็ไมํดี ไมํสวยก็ไมํคํอยดี TATTOO COLOUR √

36 มาม๎าบอก เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้มมา แอมมี่ The bottom blues √

37 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

38 ชาํงมัน(Whatever) Somkiat X

39 จิ๊จ๏ะ อยําโกรธกันเลย ยกโทษให๎ฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

40 ลมหายใจสดุทา๎ย สองมือหน่ึงใจ หมายไปยังฝ่ัง Retrospect √

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

42 นํ้าลาย เพียงแคํเธอสบตา เพียงแคํเธอผํานมา The Yers √

43 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

44 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

45 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

46 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

47 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

48 หมาเหําเครื่องบิน อาจฟังไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี อัญชลี จงคดีกิจ √

49 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

50 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560114 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน อินคา √

2 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

3 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

4 ขอเริ่มใหมํ วันที่เราต๎องจากกัน อินคา √

5 ต๎องการดํวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

6 อยูํด๎วยกันกํอน อยูํด๎วยกันกํอน อยําเพิ่งไป ศักดา พัทธสมีา √

7 หลบไปให๎พ๎น เมื่อทนไมํไหว หัวใจ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

8 ไมํโกรธเลย ทําอะไรก็ทําตํอไปอยํางง้ัน อินคา √

9 ต๎องเย็นไว๎กํอน รู๎วําที่เราร๎อนรน เพราะวําทนอยูํ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

10 เธอคือเพลง คําใดใด ที่มาจากเธอน้ัน ยังไมํลืม ศักดา พัทธสมีา √

11 รัก [เคหาสน๑ดาว] รัก เข๎ามาสเิข๎ามา ศักดา พัทธสมีา √

12 ไฟกับตะวัน คืนที่เรายืนมองฟ้า ศักดา พัทธสมีา √

13 คน ค๎น คน แตํละคนมีที่มา ศักดา พัทธสมีา √

14 หมดแล๎วหมดเลย สิง่ดีดีที่ทําไว๎ ที่มันมาจากความจริง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

15 ร๎อยคน เมื่อต๎องสญูเสยีใครไปซักคนหน่ึง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

16 วันน้ีมีแตํเธอ กับชวิีตทกุวันที่มันพ๎นผําน ศักดา พัทธสมีา √

17 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

18 ขอเป็นคนดีของเธอ ไมํมีคําเลยสกัคํา จะบอกความจริงในหัวใจ ศักดา พัทธสมีา √

19 รักแทม๎ีแคํครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแม๎วํา อินคา √

20 กลับคืนรัง ถ๎าเธอเคยมองดูบิน อินคา √

21 ฮึด บุกตลุย จะคว๎าเอาชยั อินคา √

22 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ศักดา พัทธสมีา √

23 หลงหลงลืมลืม หลงหลงลืมลืมเป็นอยํางน้ี อินคา √

24 ครั้งสดุทา๎ย มันจําเป็น ที่ต๎องเดินคนเดียว อินคา √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินSIGNATURE COLLECTION OF อินคา TRACK
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25 ไมํรัก คนไมํรัก...เหน่ือยไหมที่ต๎องอํอนโยน อินคา √

26 แคํหน่ึงคํา หน่ึงคําที่ฉันลืมบอกไป หน่ึงคํา อินคา √

27 อยําหลอกตัวเอง อยําดีกับฉัน อยําทําอยํางน้ัน ศักดา พัทธสมีา √

28 ไมํรักกันมันยังดีกวํา กี่ความทรงจําที่มันดีดีที่มีแคํเธอและฉัน อินคา √

29 เพียงเทาํน้ี ถ๎าหากชวิีตคนเราที่เป็นไป ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

30 อีกไมํชา๎ ใครคนหน่ึงทําฉันนํ้าตาไหล ก็ยังเคยสงสยั อินคา √

31 ไมํใชทํกุอยําง เมื่อพายุพัดออกไป และฟ้าสดใส อินคา √

32 ฉันยังเป็นของเธอ เธอจะเปลี่ยนเป็นของคนอื่น ศักดา พัทธสมีา;เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

33 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มต๎น อินคา √

34 ไมํเห็นใครแนํนอน เวลาที่ฝนเทลงมา อินคา √

35 ฝ่าวงล๎อม ตกอยูํในวงล๎อม อินคา √

36 เจ๎าชายในฝัน ราตรีมันร๎อนมันรนด๎วยคนและเสยีงเพลง อินคา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260304 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

2 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;ปรียวิศว๑ นิลจุลกะ √

3 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

4 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

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

6 ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ ลุลา √

7 เมื่อวาน(Cover) ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

8 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

9 ก็พอ (ละครแววมยุรา) เธอบอกวําฉันคงผิดหวัง ไมํมีทาง KATIE PACIFIC √

10 เน้ือคูํ คนที่เป็นเน้ือคูํ น้ันจะดูได๎ไง จะต๎อง ลุลา √

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

12 แพ๎ตัวเอง แพ๎ตัวเองทกุททีี่มองฟ้า เสยีนํ้าตาทกุที เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 นานๆ นะๆ คิดไมํถึงวําจะได๎เจอ เธอกับฉันแคํ ลุลา √

14 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

15 จะได๎ไมํลืมกัน (ภาพยนตร๑ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไมํสามารถกั้นเรา แคํหําง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

16 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

18 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว KATIE PACIFIC √

20 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี ลุลา √

21 เพิ่งจะรู๎ ก็ปากมันดี แกล๎งทําเป็นเข๎มแข็ง ก็แกล๎ง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

22 ฝากไว๎ในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมํได๎มีความสําคัญ ลุลา √

23 พรสวรรค๑ ถ๎าจะมีคนไหนทําให๎ฉันยิ้มได๎เสมอ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

24 ที่รัก (ละครเกมร๎ายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน √

25 ไมํมีใครรู๎ คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 หากเธอจะรัก ฉันไมํอาจจะชอบเอาแตํใจ ฉันอาจ Bowling;ปราโมทย๑ ปาทาน √

28 มงกุฏดอกไม๎ เคยแอบคิด เคยแอบฝัน แตํวําฉัน ลุลา √

29 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

30 มีคําเวลาเธอเหงา ช้ําที่รู๎วําฉันแคํตัวสํารอง ได๎ครองเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

31 แล๎วแตํหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวํา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

32 อยากรู๎ ตอบคําถามซะ ตอบให๎มันเคลียร๑ KATIE PACIFIC √

33 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

34 ได๎โปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง)ดึงตัวเองกลับมาทกุท ีเมื่อฉันรู๎สกึดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

35 ผ๎ูชายแบบไหน รู๎ไหมวํามันผิด ที่คิดนอกใจของใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

37 จบไมํพร๎อมกัน(Cover) เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

39 มากกวํารัก (ภาพยนตร๑เการักที่เกาหลีฯ)กํอนเคยเหงาเคยรู๎สกึเหวํหว๎า ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

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

41 อยากรู๎...แตํไมํอยากถาม ได๎ชดิเพียงลมหายใจ แคํได๎ใชเ๎วลา บอม ยุทธนันท๑;ลุลา √

42 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 รักครั้งแรกและครั้งสดุทา๎ย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมํรู๎เลยวําใจฉัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

44 แนํใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

45 แคํเพียงได๎รู๎ อยูํตรงน้ี ฉันคิดถึงเธอ อยูํตรงน้ัน ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ๑ √

46 ไมํรู๎จะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูํในความกังวล ไมํรู๎ทางออก ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

47 ทําไมต๎องยอม บอกเธอเลยวํารู๎ตัว ไมํต๎องมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

48 บางสิง่ที่เปลี่ยนไป ทกุทกุเชา๎ เมื่อแสงเริ่มสอํงฟ้า KATIE PACIFIC √

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

50 ในฐานะอะไร บอกตรงๆไมํเข๎าใจ ที่เธอเข๎ามาหาฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260330 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

2 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

4 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

5 มอ'ไซค๑รับจ๎าง เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร LOSO √

DIVO & DIVAS 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
เพลงเก๋าเก๋า ยุค 90's

ช่ือศิลปินTRACK
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6 มนต๑รักสบิล๎อ ว่ิงไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สบิล๎อ √

7 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

8 เจ็บกระดองใจ อยากจะบ๎าตาย อยากจะบ๎าตาย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

9 ต๎องดีกวําเกํา ไมํคิดจะลงแขํง สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ X

10 ตาอยูํ จะบอกกันอยํางตรงตรง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

11 ขอเริ่มใหมํ วันที่เราต๎องจากกัน อินคา √

12 รักเป็นเชนํใด ถามใจตัวเองเมื่อใจต๎องหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิล๎อ √

13 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

14 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

15 โสภาสถาพร จะบอกกลําวเลํา บิลลี่ โอแกน √

16 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

17 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

18 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

19 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

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

21 รู๎ไว๎ซะ ฉันไมํใชคํนที่แสนดี Y NOT 7 √

22 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

23 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

24 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

25 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

26 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

27 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

28 ม๎าเหล็ก เธอเห็นฟ้าร๎อง ฟ้าคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนํุย) √

29 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

30 อ๐อเหรอ ใครพูดนะ พูดวําเชือ่ซิ วําน่ีนะคนดี ใหมํ เจริญปุระ √

31 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

32 ยายตุ๏ดตูํ ตามมาทําไม เธอวํุนวายนัก อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

33 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมํต๎องมีปีก FLY √

34 วันวาน ใครก็เคยได๎ทําผิดไป จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

35 เจตนาดี แม๎จะทําอะไรไมํดีในบางครั้ง มิคกี้ √

36 ตอก เขาวําเรื่องที่ไมํดีไมํโปรํงใส อําพล ลําพูน(หนํุย) √

37 กดปุ่ม กดปุ่มไปทางซ๎าย ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

38 สรุปวํา...บ๎า คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

39 ดม ใจเธอเป็นยังไงใจเธอเป็นอยํางไหน อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

40 พํอฉันซําส๑ (CHORUS) พํอบรรเลงฉันร๎องเอง นรินทร ณ บางชา๎ง √

41 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

42 คุณเธอ มีผ๎ูคนมากมายพากันลุมล๎อมเธอ LOSO √

43 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

44 แคํน้ี...ก็พอ รักหรือเปลํา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

45 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

46 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

47 มารักกับพี่ เวลาที่น๎องเดินผําน มันชาํงเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

48 ขาดเธอไมํตายหรอก เอาเหอะเอาเข๎าไป ก็เอาให๎ PETER CORP DYRENDAL √

49 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

50 คํอยคํอยพูด พูดคํอย คํอยก็ได๎ ถ๎าพูดไมํได๎ก็คํอยคํอย Y NOT 7 √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260032 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

4 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 มีคนร๎องไห๎ยามอ๎ายกอดเขา บุญตา เมืองใหมํ X

6 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 อยากตื่นพร๎อมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทร๑ สวุรรณี X

8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

9 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 ผ๎ูหญิงด๎วยกัน ฝน ธนสนุทร X

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

13 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

14 หัวใจโดนใบแดง แฟ้ม บุญมา X

15 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

16 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

17 พบรักที่ตากฟ้า ตุ๎ม จํานกร๎อง X

18 อยากโทร.หาใจสขิาด อั้ม นันทยิา X

19 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

21 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

22 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

25 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โก๐บ๎านนอก ล๎างสต็อก พี สะเดิด √

พาเหรดลูกทุ่งเพลงฮิต
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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26 ผิดด๎วยหรือ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

27 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

28 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

29 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒน๑ X

31 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

32 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

33 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

35 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท๑ X

36 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 ฝากไว๎ อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

38 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

40 โยนใจถามทาง มีแฟนแล๎วบํ ถ๎าบํ มองหาไผอยูํ คนมา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 คนดีที่อ๎ายบํฮัก บุญตา เมืองใหมํ X

43 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

44 ขอใชส๎ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

45 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

47 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

48 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

49 คนไกลเบอร๑เกํา โทรหา...คนดีที่อยูํบ๎านเรา ด๎วยเบอร๑โทร พลพล;ตําย อรทยั √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260015 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สาวเอเอ็ม บ๎านนานํุงถุง บําหาบกระบุงลุยนา ฝน ธนสนุทร X

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

4 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา เปาวลี พรพิมล √

5 หลงป่า รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

6 ชมทุํง เหํ เฮ๎ ฮาฮ๎า เสร็จจากงาน จอมขวัญ กัลยา X

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

8 ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลําชวนนา สนุารี ราชสมีา √

9 นางฟ้ายังอาย โอ๎ ยอดกัลยา เจ๎าเกิดมาจากไหน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 หน๎าด๎านหน๎าทน รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

11 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

12 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

13 คอยรักที่สถานี ยืนชะเง๎อคอยเธอจะกลับมาหา ฝน ธนสนุทร X

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

15 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

16 หนํุมสพุรรณ รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

17 มันยกรํอง มันยกรํองฝักทองแตงไทย จอมขวัญ กัลยา X

18 กอดแก๎จน มา นะ หน๎ามน ขอกอดแก๎จนสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

19 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยํางเข๎าสูเํขตฤดูฝนพรํา วรานุช พุทธชาติ √

20 ไอ๎หนํุมตังเก ไอ๎หนํุมตังเกรํอนเรหาปลา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 คุณหมอคะ คุณหมอคะหนูนอนไมํคํอยจะหลับ เปาวลี พรพิมล √

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

23 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

24 เรารอเขาลืม ฝน ธนสนุทร X

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

26 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

27 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

29 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก เปาวลี พรพิมล √

31 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย วรานุช พุทธชาติ √

32 รักแฟนคนเดียว รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

33 เซียมซีเสีย่งรัก เซียมซีเสีย่งรักทกัทํานายวํา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

34 ลั่นทมคืนทุํง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนํากลืน เปาวลี พรพิมล √

35 แหมํมปลาร๎า ทําไมไมํไปอยูํอเมริกา คุณหญิงดอลลําร๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา น๎องมา จอมขวัญ กัลยา X

37 รักเมียหลวงหํวงเมียน๎อย รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

38 มอเตอร๑ไซค๑ทําหลํน แฟนของใครมอเตอร๑ไซค๑ทําหลํน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

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

41 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาให๎หนํวงหนัก วรานุช พุทธชาติ √

42 หัวใจดื้อ โอ๏ย หัวใจผมดื้อ อือฮือ มันดื้อ รุํง สรุิยา;ทศพล หิมพานต๑ X

43 สาวทรานซิสเตอร๑ จอมขวัญ กัลยา X

44 ลํองเรือหารัก ลํองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ที่รักเรารักกันไมํได๎ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมํได๎ เปาวลี พรพิมล √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งขั้นเทพ
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46 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

47 ทกุข๑ร๎อยแปด โอ๏ยตายแล๎วกลัวกลัวแล๎วเจ๎าขา จอมขวัญ กัลยา X

48 หัวอกพํอสือ่ โอ๎อกเอ๐ยหัวอกพํอสือ่ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร X

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260368 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 เวลาเทาํน้ัน คล๎าย คล๎าย ดั่งคนสบัสนหนทาง BODYSLAM √

2 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

3 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

4 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

5 ทิ้งรักลงแมํนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

6 Heartless ไร๎หัวใจเธอไมํเคยรับรู๎ เธอไมํยอมเข๎าใจ COCKTAIL √

7 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ แกรํงดังเชนํภูผา ใหญํและสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

8 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

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

10 สมดุล ในวันที่ใจกําลังอํอนล๎า แอบเฝ้าคอยมองหา Potato √

11 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

12 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

13 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

14 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

15 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

16 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ แตํเหมือน THE MOUSSES √

17 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

18 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

19 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

20 อยํางน๎อย (ภาพยนตร๑ปิดเทอมใหญํฯ)มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ Big Ass √

21 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

22 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

23 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

24 ลัก วันที่เธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว๎ THE MOUSSES √

25 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอต๎องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

26 ไมํเห็นฝุ่น เป็นเพียงฝุ่นที่ลอยชา๎ๆ แล๎วแตํสายลม กะลา √

27 อกหัก ความรัก ต๎องพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

28 ที่เหลือคือรักแท๎ คล๎ายๆวํานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

29 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

30 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

31 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

32 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

33 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

34 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตํางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

35 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

36 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

37 โปรดเถิดรัก รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

38 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

39 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

40 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 เทาํที่มี เหมือนวําโชคชะตาชาํงไมํเคยเข๎าข๎างกัน Big Ass √

42 เธอจะรักฉันได๎ไหม เธอนํารักไมํต๎องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ๎อ INSTINCT √

43 เลํนของสงู (ละครแจ๐วใจร๎ายฯ) รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา KLEAR √

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

45 อากาศ เธอเห็น วําเป็นฉัน หรือเธอไมํเห็นมัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

46 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

47 ความจริงที่เจ็บปวด ก็รู๎วํารักกันแคํไหน แตํรักที่มีเพียง INSTINCT √

48 นํ้าตาสดุทา๎ย ร๎องไห๎มันออกมาเถิด หากมีนํ้าตา COCKTAIL √

49 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

50 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560007 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/11/2560 1 แนํใจเหรอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

2 โกหกไมํลง พูดตรงๆไมํได๎ คําที่เธอพูดมา ตามประสาอยํางคนที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 ผ๎ูหญิงโงํๆที่ยอมเธองํายๆ(ละครเมียแตํง)รู๎บ๎างไหมฉันรักเธอมาก ให๎เธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

4 รักจริง เลิกจริง เจ็บจริง รักก็รักจนหมดหัวใจ แตํถ๎าใครไมํเคย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

5 อกหักปากแข็ง ไมํต๎องการหรอกความเห็นใจที่ใครใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

6 ขอได๎ไหม อยําพบกันเลย อยําเห็นกันเลย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

7 สิน้สดุสกัท ี(ละครสวรรค๑เบี่ยง) เจ็บมานานแคํไหน จะต๎องเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

8 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เป็นแคํใครคนหน่ึง ที่มีแคํความฝันใฝ่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

9 ทําไมต๎องยอม บอกเธอเลยวํารู๎ตัว ไมํต๎องมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

10 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 รู๎ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู๎ ที่เธอควรจะรู๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

Genie Best Hitz
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

SIGNATURE COLLECTION OF ปนัดดา เรือTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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12 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

13 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

14 ดอกไม๎ในหัวใจ แคํเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

15 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนน้ีลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 แคํฝัน อยากเป็นคนข๎างเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

17 อยากอยูํตรงน้ี จะมองฟ้าสกักี่ครั้ง ฟ้ายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 ฝากเธอ ถึงวันที่จะต๎องไปแล๎ว ให๎สายตา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 แคํมีเธอ เป็นแคํคนหน่ึง ในโลกใบเกํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 วันที่ไมํมีเธอ ตื่นข้ึนมาด๎วยความตั้งใจจะทําอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

21 มีคําเวลาเธอเหงา ช้ําที่รู๎วําฉันแคํตัวสํารอง ได๎ครองเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

22 ชัว่โมงน้ีฉันขอ เพราะเวลามีอยูํชาํงน๎อยเต็มท ีที่ฉันมี ปนัดดา เรืองวุฒิ √

23 ผิดเรื่องเดียว ฉันรักเธอได๎ดีไมํน๎อยกวําใคร ฉันใสใํจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 พยายาม (ละครหมูแดง) พยายามไมํคิดอะไร ฝืนหัวใจทกุอยําง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

26 เติมเต็ม (ละครผมไมํอยากเป็นสายลับ)ทกุครั้งที่ฉันจะไปขวา ทกุทเีธอจะไปซ๎าย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 สายตาคูํน้ัน (ละครไทรโศก) สายตาคูํน้ัน มองกันอยํางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 ขอแคํคิดถึง (ละครข๎ามขอบฟ้ามาเพื่อรัก)รู๎...วําเธอมีคนน้ัน คนอยํางฉัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 เวลาของเรา (ละครสองผ๎ูยิ่งใหญํ) เธอรู๎ไหมวําในชวิีตฉันไมํเคยฝันอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๏ค √

30 ไมํมีใครรักฉันได๎เหมือนเธอ(ละคร365วันฯ)ได๎ตื่นมาทกุๆเชา๎ รู๎วําเรายังรักกัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

31 ชอํงวําง (ละครคุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน)จากคนที่ดูแตกตําง จากคนที่ดูไกลหําง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

32 รู๎ทั้งรู๎ นานเทาํไร ก็ยังมองเธอข๎างเดียวเทาํน้ัน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 โลกหมุนด๎วยความรัก (ละครไฟรักอสรู)ยามที่ลมพัดมามีแดดสอํงฟ้าคราใด ปนัดดา เรืองวุฒิ;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

34 รักมากกวํา (ละครทาสรัก) จะไมํบอกวําฉันทําใจยินดีกับเธอได๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ;ต๎าร๑ MR.TEAM √

35 ภรรยาน๎อย(ฉันไมํอยากเป็น) เธอโยนบาปมาให๎ฉัน..ก็รับมันโดยไมํรู๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 สัง่ใจไมํฟัง (ละครเชลยศักดิ)์ ได๎แตํถามตัวเองมันเปลี่ยนไปเมื่อไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;ต๎าร๑ MR.TEAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 ไมํรู๎จะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร(ล.นํ้าผ้ึงขมนํ้าตาเธอทกุหยด รู๎ไหมวํามันเหมือน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

3 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

4 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

5 เกิดมาเพื่อรักเธอ (ละครข๎าบดินทร๑) ปุ้ย ดวงพร X

6 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจร๎าว) ฉันไมํรู๎วําเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

7 ฉันจะอยูํกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรู๎ดี วําชวิีตของฉัน... นิโคล เทริโอ √

8 กองไฟ (ละครเจ๎าสาวสายฟ้าแลบ) คอย...คอยมองดูเธออยูํเรื่อยมา นัท มีเรีย √

9 ใจฉันไมํใชขํองเธอ (ละครโรงแรมผี) ฉันจําไมํได๎จริงจริง ฉันจําไมํได๎เพราะ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

10 ฉันผิดใชไํหม (ละครจงกลกิ่งเทยีน) หัวใจ..ฉันยังเป็นอยํางเดิม แม๎รําง เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

11 เงา [เงามรณะ] ฟ้าที่สดสวย ตะวันที่สดใส เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

12 ดาวกับตะวัน (ละครอธิษฐานรัก) เธอกับฉันเหมือนดาวกับดวงตะวัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 คนสดุทา๎ย (ละครความลับของซูเปอร๑สตาร๑)เจ็บปวดกับความรักมาทกุครั้ง ยังมี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

14 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

15 คําเดียวก็รู๎ [คูํกรรม] วันน้ีเธอได๎มาหาและพูดจาอยํางวกวน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

16 เกิดเป็นผ๎ูหญิง (ละครพิมมาลา) แตํกํอนไมํคิดอะไร ไมํคํอยเข๎าใจสกัที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

17 ใกล๎ตัวแตํไกลหัวใจ (ล.เลํห๑ร๎อยรัก) ก็รู๎ฉันมันคนที่ต๎อยต่ํา ไมํอาจทําให๎เธอ เตชนิท๑ ชยุติ √

18 ผิดด๎วยหรือ [บาปรัก] ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําฉันจะทําอยํางไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

19 ขอแคํมีเธอ (ละครเทพีเจ๎าสงัเวียน) บางเวลาชวิีต ก็ยากเย็น เหลือเกิน จิตภัทร พุํมหิรัญ (เอิน) √

20 ถ๎าไมํมีเธอ (ละครเชลยศักดิ)์ กับคนที่ทําร๎ายฉันอยํางไมํนําอภัย นันทดิา แก๎วบัวสาย √

21 ผ๎ูหญิงกับงูพิษ [แมํเบี้ย] อยําบังคับใจกันได๎ไหม อยําบีบคั้นหัวใจ ใหมํ เจริญปุระ √

22 อยากจบชวิีตเจ็บเจ็บ (ล.ฟ้ากระจํางดาว)เหน่ือยกับชวิีตที่ผําน มันชาํงแสนโหดร๎าย แจ๏คกี้ ชาเคอลีน √

23 ทั้งรักทั้งเหน่ือย (ละคร365วันแหํงรัก)ไมํเคยรู๎ ไมํเคยรู๎จริงจริง ความรัก INSTINCT √

24 ไกล (ละครสาม)ี พยายามทําตามที่ใจมันต๎องการ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

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

26 ฉันทําผิดเอง เจ็บเหลือเกิน ปวดเหลือเกิน แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

27 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

28 ยิ่งใกล๎..ยิ่งไกล (ละครบริษัทบําบัดแค๎น)ใกล๎กันแคํน้ี ใกล๎กันแคํนิดเดียว เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

29 รักเธอเหลือเกิน (ละครกุหลาบร๎ายกลายรัก)ฟ้าครึ้มครึ้มมันดูสดใสทนัตา เมื่อเวลา แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

30 ดับตะวัน (ละครนํ้าตาลไหม๎) มันไมํจริงใชไํหม ที่บอกกันวํารัก ใหมํ เจริญปุระ √

31 ใจเธอทําด๎วยอะไร (ละครภูผาแพรไหม)ฉันรักเธอรักทั้งใจ แตํเธอไมํต๎องการ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

32 เสยีใจที่สดุ (ละครลิขิตเสนํหา) ก็รู๎ดีวําเธอน้ันมีเจ๎าของหัวใจ และฉัน มาชาํ วัฒนพานิช √

33 หน่ึงคนหน่ึงหัวใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า)อยําลังเลอยูํเรื่อยไป อยําเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

34 ไมํแนํใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมํได๎เลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

35 กุมภาพันธ๑ คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

36 แคํรู๎วํารักกัน [เงา] คงเป็นที่โชคชะตา คงเป็นบนฟ้าบันดาล เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

37 อยากลืม [ยอดปรารถนา] ทําไมเวลาฉันเสยีใจ ทําไมเธอไปอยูํไกลฉัน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

38 เธอคนเดียว [คูํกรรม] ดาวทั้งฟ้า ริบหรี่และมืดลงไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

39 ทําเพื่อเธอ (ละครเงาพราย) ไมํได๎เกิดมามีทกุอยําง ไมํได๎เกิดมาดี วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

40 เธออยูํไหน (ละครเพลิงพราย) เธออยูํไหน..เธออยูํไหน มีเรื่องราว เปียโน สพุัณณดา พลับทอง √

41 รักแทแ๎พ๎ทกุอยําง (ละครพิมมาลา) ไมํได๎ดีเหนือใครใคร ไมํได๎โดนใจใคร นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

42 อาจจะเป็นเธอ (ละครกุหลาบไร๎หนาม)ฉันอาจโหยหา กับรักที่ฉันน้ันต๎องการ แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

43 ใจสลาย (ละครเมืองมายา) หัวใจสลาย โหดร๎ายขนาดน้ี สิง่ที่ดีดี ใหมํ เจริญปุระ √

44 อยากให๎รู๎..รักไมํมีวันเปลี่ยน(ภ.เการักฯโลกน้ีอาจเปลี่ยนแปลงชา๎ชา๎ วันเวลา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

45 ฝันร๎าย (ละคร หน้ีรัก) คนที่มีชวิีตลําพัง คนที่มีหัวใจอํอนไหว คัทลียา แมคอินทอช √
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46 เพื่อเธอ...ฉันยอม (ละครรากบุญ) อยากจะทําให๎เธอได๎รู๎ให๎เธอเข๎าใจ KLEAR √

47 ศึกไหนไมํเทาํศึกหัวใจ (ละครขุนศึก) ข๎าศึกมารุกรานไทย จะเฉยได๎ยังไง พชรพล จั่นเที่ยง/วิทย๑ √

48 ภูผาที่หว่ันไหว (ละครภูผาแพรไหม) จําไว๎ บอกตัวเองให๎ทอํงเอาไว๎ INSTINCT √

49 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนํหา) เธอไมํต๎องกลัว ไมํต๎องหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

50 หัวใจตรงกัน (ละครสตูรเสนํหา) อยากมีสกัคนที่อยูํดูแลกัน ตอบโจทย๑ ฟาเรนไฮธ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560116 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

2 ฉันโต๏ะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวํารักเธอ จะเชา๎จะสาย ไท ธนาวุฒิ √

3 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

4 อยําหลอกกันนะ ก็หลอกกันไป ก็หลอกกันมา ไท ธนาวุฒิ √

5 ไมํสมศักดิ์ศรี หน๎าอยํางฉัน ฉันรู๎ตัวเองดี ไมํมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

6 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

7 นางฟ้าในวงเหล๎า ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม๎ ไท ธนาวุฒิ √

8 เบื่อคนแถวน้ี อยากไปให๎พ๎น จากคนแถวน้ี ไท ธนาวุฒิ √

9 บ๎านใกล๎เรือนเคียง บ๎านเรือนเคียงกันแอบมอง ไท ธนาวุฒิ;ชาย เมืองสงิห๑ √

10 ค๎น...จนเจอ (ละครพริกหวานนํ้าตาลเผ็ด)ลองค๎นดู อยากให๎ตัวเองแนํใจ ไท ธนาวุฒิ √

11 เธอไมํได๎ร๎องไห๎คนเดียว(ละครรักแผลงฤทธิ์ไมํวําเมื่อวานจะร๎ายจะดี ไมํวําวันน้ี ไท ธนาวุฒิ √

12 ใจไมํถึง น่ีคือสิง่แสนดี ที่ฟ้าบรรจงสร๎างทํา ไท ธนาวุฒิ √

13 สามแยกปากหมา...น น่ังรอเธอที่สามแยกแหํงน้ีมานาน ไท ธนาวุฒิ √

14 อยากได๎แฟนไมํใชคํะแนนสงสาร ถ๎าไมํมีใจให๎เต็มร๎อย เศษเล็กน๎อย ไท ธนาวุฒิ √

15 สดุแตํใจจะไขวํคว๎า เหมือนกําแพงถูกเขาปลํอยร๎าง ไท ธนาวุฒิ X

16 มีดีที่หัวใจ (ละครบ๎านนอกเข๎ากรุง) ใจจริงๆก็ไมํอยากมาเทาํไร แตํก็จําใจ ไท ธนาวุฒิ √

17 ชาติเจ๎าพระยา (ล.ชาติเจ๎าพระยา) ไมํคิด ที่จะยอมให๎ใครมาขํมเหง ไท ธนาวุฒิ √

18 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

19 ถ๎าเธออยูํ ถ๎าหากจะมีสกัทาง ที่ให๎ตัวฉันได๎เดิน ไท ธนาวุฒิ √

20 คนทั้งคน ไมํจําเป็นต๎องเสยีใจ ไมํต๎อง ไท ธนาวุฒิ √

21 อยําปิดฉัน มันอาจจะถูกของเธอ จะลืมใครสกัคน ไท ธนาวุฒิ √

22 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

23 งาม ฉันก็ไมํรู๎ วําเผลอรักเธอเมื่อไหรํ ไท ธนาวุฒิ √

24 ไมํเป็นไร ถ๎าเขานํะรักเธอ ถ๎าคิดวํารักกัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น);ไท ธนาวุฒิ √

25 เซ็ง ใครบอกวํารัก ใครบอกวําเหงา ไท ธนาวุฒิ √

26 โธํเอ๐ย โธํเอ๐ย ฉันมันผิดเองไมํต๎องหนักใจ ไท ธนาวุฒิ √

27 ผิดแผน เดิมทเีดียวอยูํคนเดียวดีๆ ไท ธนาวุฒิ √

28 อีกสกัครั้ง (ละครรักแผลงฤทธิ)์ อยูํคนเดียวก็ดี ไมํต๎องมีหัวใจให๎ใคร ไท ธนาวุฒิ √

29 ไทยสู๎ ก็ธรรมดาที่หลั่งฝน และคนทกุคน ไท ธนาวุฒิ √

30 ฝันร๎ายที่กลายเป็นจริง เหมํอมองไปบนฟ้าไกล สิง่ใดที่ใจต๎องการ ไท ธนาวุฒิ √

31 ความจริง ปลํอยเขาไป ไมํต๎องเสยีดาย ไท ธนาวุฒิ √

32 ข๎ามันลูกทุํง ข๎ามันลูกทุํง ข๎านอนมุ๎งสีส่าย ไท ธนาวุฒิ √

33 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไท ธนาวุฒิ √

34 ฟ้าสงํมาฆํา อยูํลําพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

35 ใจเป็นหน่ึง ตัวก็เป็นหน่ึง ใจก็เป็นหน่ึง ไท ธนาวุฒิ √

36 ขบวนสดุทา๎ย อายชาวบ๎านเขาบ๎างหรือเปลํา ไท ธนาวุฒิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260019 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 สายยํอ Bie The Ska X

2 สายโยก แพรวา พัชรี X

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

4 สายโจ๏ะ จิ้งหรีดขาว วงศ๑เทวัญ X

5 รูปไมํหลํอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ๑ วงพัทลุง X

6 แฟนจ๐า แฟนจ๐าฉันมาแล๎วจ๎ะ อยูํน่ีแล๎วนํะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

7 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

8 สบายดีหรือเปลํา สวัสดีครับ สวัสดี แหมน๎องพี่มากัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

9 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

10 ของฮําง เต๎ย อธิบดินทร๑ X

11 แอ๏ะแอ๐ เจเน็ต เขียว X

12 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุํงเร็ว พี สะเดิด √

13 หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

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

15 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

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

17 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

18 ชดั ชาํว แคํอยากบอกวําไมํได๎ชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

19 รักตุ๏ด Bie The Ska X

20 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

21 กระแซะเข๎ามาซิ เขยิบๆๆๆเข๎ามาซิ กระแซะๆๆๆเข๎ามาซิ เปาวลี พรพิมล √

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

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

24 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

SIGNATURE COLLECTION OF ไท ธนาวุฒิTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมเพลงฮิต หนุ่มสายย่อกับสาวสายโยก TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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25 สมาคมนิยมตี๋ ตี๋นะ ต๎องตี๋นะ ต๎องตี๋นะ อะหอเจี๊ยะ มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

26 มันใหญํมาก 7 โจ๏ะ! ทําอยํางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยํางไร ศิริพร อําไพพงษ๑;นัท ณรรลฌา √

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

28 โกรธไหลย๎อน ปอ อรรณพ X

29 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

30 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนํุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรู๎ใจ พี สะเดิด √

31 ยังอยูํอีกเหรอ เจเน็ต เขียว X

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

33 โสดไมํซิง บุญชม X

34 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

35 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

36 สวยจนหมาเหน่ือย (เสยีงหมาเหํา)..สวยจนหมาเหน่ือยๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

37 หํางหนํอยถอยนิด ถอยหํางไปนิดอีกนิดน่ันแหละ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

38 ยักษ๑ใหญํ ยักษ๑เล็ก ยักษ๑วัดแจ๎งกับยักษ๑วัดโพธิ์ ตัวโตโต ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

39 คํะคุณขา คํะคุณขา อะไรนะคะคุณขา ได๎ยินไมํชดั มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส √

40 กํากําสกาฬสนิธุ๑ เซย๑ฮัลโหลเด๎อขาดิ้นสกาฬสนิธุ๑น๎อมาแล๎ว พี สะเดิด √

41 อยากเป็นพระเอก อยากเป็นอยากเป็นพระเอก ไมํมีใครเสก ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

42 ผ๎ูชายในฝัน ตั้งแตํเป็นสาวเต็มกาย หาผ๎ูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

43 เชญิตามสบาย ถ๎ารักกันจริง ไมํต๎องเกรงใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

44 ข๎อดีคือไมํมีเมีย ข๎อดีคือไมํมีเมีย ข๎อเสยีคือไมํมีตังค๑ หญิงลี ศรีจุมพล √

45 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ได๎หรือเปลํา บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

46 หนูไมํรู๎ ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจ๎าของ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

47 รักกันนะคนดี แอบชะแง๎ ชะแง๎ ได๎แตํชะเง๎อ ชะเง๎อ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

48 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

49 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

50 ชาติกํอนมาล.ี.ชาติน้ีแครอน ชาติกํอนก็เคย ผูกพัน อํะล๎าลันลั้นลา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560092 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ยิ่งหํางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลํา กินข๎าวแล๎วบํคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 คนไกลเบอร๑เกํา โทรหา...คนดีที่อยูํบ๎านเรา ด๎วยเบอร๑โทร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 อยากเห็นหน๎าเธอทกุวัน พรุํงน้ีชวิีตไมํรู๎จะบวกหรือลบ แตํก็ขอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ใจหลํนที่หน๎าราม พอจบ ม.ปลาย สองเราเข๎ากรุงพร๎อมกัน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 อยากบอกวําอ๎ายเหงา ออกมาหาอ๎ายจั๊กคราวได๎บํ อ๎ายสน่ัิงรอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 โยนใจถามทาง มีแฟนแล๎วบํ ถ๎าบํ มองหาไผอยูํ คนมา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูํในหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 เต็มใจให๎ตั๋ว ตั๋วโลดถ๎าเจ๎า บํ ยํานบาป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260345 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 ซมซาน (Acoustic Live) เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

2 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Live) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

3 ใจสัง่มา (Acoustic Live) หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

4 แพ๎ใจ (Acoustic Live) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

5 ฝนตกที่หน๎าตําง(Live Audio) วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

6 อมพระมาพูด (Acoustic Live) เธอเดินมาหาทําหน๎าเศร๎า เธอบอกวํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

7 เจ๎าสาวที่กลัวฝน (Acoustic Live) เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

8 มอ'ไซค๑รับจ๎าง (Acoustic Live) เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร LOSO √

9 หมาเหําเครื่องบิน (Acoustic Live) อาจฟังไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;อัญชลี จงคดีกิจ √

10 เคยรักฉันบ๎างไหม (Live) และแล๎วก็มาถึงวัน วันที่เธอต๎องไป LOSO √

11 อยํารักกันเลย(Acoustic Live) เธอคงพอจะเข๎าใจหากเธอได๎คิดสกันิด เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

12 แม๎วํา (Acoustic Live) แม๎วําเธอจะไมํเชือ่ใจ หน๎าตาร๎ายๆ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

13 คืนจันทร๑ (Acoustic Live) คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

14 เลิกแล๎วตํอกัน (Acoustic Live) ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

15 สาหัส (Acoustic Live) ฉันมีเรื่องหน่ึงอึดอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญํ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

16 ผ๎ูชนะ(Acoustic Live) หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

17 ไมํตายหรอกเธอ (Live) อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด LOSO √

18 นานเทาํไรก็รอ (Acoustic Live) เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะได๎เจอ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

19 ไมํรักดี (Acoustic Live) ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

20 อะไรก็ยอม (Acoustic Live) อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;สงิโต นําโชค √

21 แทบขาดใจ (Acoustic Live) อยากให๎เธออยูํเคียงข๎างฉัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;สงิโต นําโชค √

22 เราและนาย (Acoustic Live) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;สงิโต นําโชค √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
กีตาร์หวาน ไผ ่พงศธร ชุด 2

TRACK

บันทกึเสียงการแสดงสด SEK LOSO AcousTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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23 จักรยานสแีดง (Acoustic Live) เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

24 5 นาท ี(Acoustic Live) ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมํเหมือนดังที่ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

25 สม๎หลํน (Acoustic Live) คิดแล๎วปลื้ม แทบ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560110 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

2 ใจดีสูเ๎สอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยํางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

3 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนร๎องไห๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

4 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

5 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

6 ทวีคูณ ฉันภูมิใจได๎อยูํกับเธอ ได๎รักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

7 เศษ มีแค1ํสลึง เมื่อกํอนก็ยังมีคํา ธนพล อินทฤทธิ์ √

8 สูช๎วิีต อยูํในโลกแหํงความจริง เมื่อชวิีต ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 ออกทะเล เธอเป็นอะไรที่ใจมันแพ๎ โดนทกุทไีมํมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

10 เสยีชพีไมํเสยีเธอ เห็นทอ๎งฟ้าสคีราม เห็นสายนํ้าไหลเย็น ธนพล อินทฤทธิ์ √

11 ตัดไฟตัดใจ อยํากังวลเลยหนา เมื่อจะเอํยลา ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 ยังรักยังรอ ปีที่แล๎วเมื่อลมหนาวมา ยังมีเธอข๎างกาย ธนพล อินทฤทธิ์ √

13 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

14 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

15 ดาวดวงน๎อย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

16 ชอํงวํางในหัวใจ ก็เหมือนเรือน๎อย ฝ่ามรสมุ ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 เสยีคน เหมือนนกที่เริ่มบิน ก็เจอพายุฝนจนหลงทาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

18 ฟ้ากับเหว ไมํเคยบอกเธอ เหตุผลที่ฉันต๎องไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

19 คนไมํดี แม๎วํายังรักเธอแคํไหน ต๎องฝืนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

20 นางฟ้าข๎างถนน ฉันไมํเคยลืมถนนสายเกํา ยังจําวันน้ัน ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 สมอง? คนธรรมดาอยํางเรา แม๎ปัญหาหนักเบา ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 เกมส๑ชวิีต เราตํางมีชวิีต ของเราเป็นของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 ชาํงหัวมัน น๎องเอยเชือ่เถอะ แบกไว๎ก็เหน่ือย ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 พรุํงน้ียังมาไมํถึง หากรู๎พรุํงน้ีจะเป็นอยํางไร หากรู๎อยําง ธนพล อินทฤทธิ์ √

25 เศษดาว เราเป็นแคํเศษดวงดาว บนทอ๎งฟ้า ธนพล อินทฤทธิ์ √

26 ฝันสเีทา ฝันของเธอจะเป็นสใีด อนาคตเธอคงไกล ธนพล อินทฤทธิ์ √

27 ฝนซัดใจ คืนน้ี เอาอีกแล๎วใจเรา คอยแตํ ธนพล อินทฤทธิ์ √

28 ฉันเอง ฉันเอง คนที่เธอเคยทิ้งไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 จากคนไกล ไกลจะไกลเพียงไหน ไมํไกลเกินใจไปสูํ ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 เรียกวํารักได๎หรือปลําว จากคนนึงที่ยืนไกลๆ เขาพอใจที่ได๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 รู๎สกึผิด ฉันน้ันคิดถึง ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงเสยีง ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 ค๎นพบตัวเอง วันที่สบัสนมองไมํเห็นหนทาง เธอคง ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 รอเธอตรงน้ี ฉันไมํชอบอะไรที่มันวํุนวาย ฉันไมํชอบ ธนพล อินทฤทธิ์ √

34 นกหลงรัง แสนเดียวดายในเมืองหลวง เหมือนดัง ธนพล อินทฤทธิ์ √

35 แสวงหา ลอยตามลมจะพาพัดเราไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

36 รักคนไทย อํานหนังสอืดูทวีี โลกน้ีชาํงเปลี่ยนไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/11/2560 1 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

2 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

3 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

4 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

6 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

8 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

9 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

10 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

12 บํขวางทางอ๎าย อาม ชตุิมา X

13 ฮักเจ๎าจนตาย เพชร สหรัตน๑ X

14 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

15 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

17 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

18 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

19 ผ๎ูบําวข้ีเหล๎า วงค๑ ชนะกันต๑;เมย๑ จิราพร X

20 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

23 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

24 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

25 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 ปลํอยนํ้าใสนําน๎อง เพชร สหรัตน๑;แพรวพราว แสงทอง X

27 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

28 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

Signature Collection of เสือ ธนพล
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งฮิตแห่งปี 2560
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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29 ย๎านเขาซังอ๎าย แพรวพราว แสงทอง X

30 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

33 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

34 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

35 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

36 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ตอไม๎ที่ตายแล๎ว เมื่อแรกแย๎มเธอหยดย๎อย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

39 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

40 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 กําแพงชือ่เพื่อน ใกล๎แคํเอื้อมมือ แตํเหมือนฉันยืนอยูํ เปาวลี พรพิมล √

42 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

44 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

45 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

48 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

49 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √
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