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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259146 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/05/2559 1 จําเลยรัก เจ็บแค๎นเคืองโกรธโทษฉัน อรวี สจัจานนท๑ √

2 คิดถึงเธอทกุลมหายใจ คิดถึงเธออยูํทกุลมหายใจ อรวี สจัจานนท๑ √

3 เธอคือดวงใจ ฉันรู๎วําเธอต๎องไปจากฉัน อรวี สจัจานนท๑ X

4 รักเอ๐ยรักข๎า รักเอ๐ยรักข๎า คิดยิ่ง อรวี สจัจานนท๑ √

5 ที่รักเรารักกันไมํได๎ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมํได๎ อรวี สจัจานนท๑ √

6 แล๎วเราจะรักกันได๎อยํางไร แล๎วเราจะรักกันได๎อยํางไร อรวี สจัจานนท๑ √

7 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย อรวี สจัจานนท๑ √

8 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมํแม๎น อรวี สจัจานนท๑ √

9 รักครั้งแรก รักครั้งแรกแทรกในดวงมาลย๑ อรวี สจัจานนท๑ √

10 ไมํรักพี่แล๎วจะรักใคร ไมํรักพี่แล๎วน่ีน๎องจะรักใคร อรวี สจัจานนท๑ √

11 คิดถึงฉันบ๎างคืนน้ี คิดถึงฉันบ๎างคืนน้ี อรวี สจัจานนท๑ X

12 คนึงหา ถึงจะอยูํหํางกันก็ฝันถึงเธอทกุคืน อรวี สจัจานนท๑ X

13 เธอเป็นหัวใจของฉัน สดุหัวใจของฉัน อรวี สจัจานนท๑ X

14 หัวใจที่ถอดวาง หัวใจดวงหน่ึงซึ่งแตํกํอนเคยทนง อรวี สจัจานนท๑ √

15 ระฆังใจ ฟังแผํวแวํวหวาน เสยีงระฆังดัง อรวี สจัจานนท๑ X

16 กังหันสวาท กังหันสวาทหมุนเวียนเปลี่ยนไป อรวี สจัจานนท๑ X

17 คมสวาท คมสวาทบาดใจ (ฮัม) อรวี สจัจานนท๑ X

18 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา หยาดนํ้าจากตานางฟ้าที่ตรม อรวี สจัจานนท๑ X

19 ทําไมต๎องเป็นเรา ทําไมถึงต๎องเป็นเรา อรวี สจัจานนท๑ X

20 นํ้าตาหรือจะแก๎ปัญหาใจ อนิจจาเขามาพรากจาก อรวี สจัจานนท๑ X

21 รักครึ่งทาง เธอตัดฉันลงแนํหรือหัวใจ อรวี สจัจานนท๑ X

22 สวํนเกิน มองดาวเดือนที่ลอยล๎นเกลื่อน อรวี สจัจานนท๑ X

23 บาร๑หัวใจ หัวใจของนางเหมือนยังกับบาร๑ อรวี สจัจานนท๑ X

24 ถ๎าวันน้ียังมีเขาอยูํ ถ๎าวันน้ียังมีเขาอยูํ อรวี สจัจานนท๑ √

25 ขาดฉันแล๎วเธอจะรู๎สกึ ใจจริงสวํนลึกฉันเองยังรักเธอ อรวี สจัจานนท๑ √

26 อยากให๎เขากอด อยากให๎เขากอด สวมสอดซบทรวงเป็นสขุ อรวี สจัจานนท๑ √

27 คิดถึงพี่ จากน๎องไปไกล อยูํแหํงไหน อรวี สจัจานนท๑ X

28 ความรักเจ๎าขา ความรักเจ๎าขา ข๎าสงสยั อรวี สจัจานนท๑ √

29 รักยามจน ตัดสนิใจแนํแล๎วหรือไร อรวี สจัจานนท๑ X

30 กาลเวลา ฉันปลํอยให๎กาลเวลา อรวี สจัจานนท๑ √

31 จูบ จูบคุณคิดวําไมํสําคัญ แตํเมื่อคุณจูบ อรวี สจัจานนท๑ √

32 กลัวจูบ อยํากอดอยําจูบ ฉันนักเลย อรวี สจัจานนท๑ √

33 จูบฉันแล๎วจงตายเสยี สิง่ที่เรียกกันวําผ๎ูชาย ชาํงโหดร๎าย อรวี สจัจานนท๑ √

34 ไฟเสนํหา รู๎อยูํเต็มอกซึ้งอยูํในใจ อรวี สจัจานนท๑ X

35 สมมุติวําเขารัก ถูกตาต๎องใจ ต๎องมนต๑ของใคร อรวี สจัจานนท๑ √

36 รักต๎องห๎าม ใยพระพรหมนําฉันให๎มา อรวี สจัจานนท๑ X

37 หน่ึงหญิงสองชาย หน่ึงหญิงสองชายไมํหมาย อรวี สจัจานนท๑ X

38 ถึงร๎ายก็รัก ถึงร๎ายก็รัก ถึงร๎ายก็รัก อรวี สจัจานนท๑ X

39 รักปักใจ รักปักใจโอ๎ใครชวํยฉันที อรวี สจัจานนท๑ √

40 ไมํเคยรักใครเทาํเธอ ฉันยอมรับวํารักเธอคลั่งไคล๎ อรวี สจัจานนท๑ √

41 มนต๑ชะตา คนเราพบกันรู๎จักกันสมัพันธ๑ ตรึงจิต อรวี สจัจานนท๑ X

42 ถามใจเธอดูกํอน ถามใจเธอดูกํอน อรวี สจัจานนท๑ √

43 ศัตรูหัวใจ มีรักทั้งทกี็มีศัตรูหัวใจ อรวี สจัจานนท๑ √

44 หัวใจกระดาษ จากหัวใจที่บริสทุธิ์ ขาวปานประดุจ อรวี สจัจานนท๑ X

45 หลักไม๎เลื้อย เพราะเธอเหมือนหลักไม๎เลื้อย อรวี สจัจานนท๑ √

46 มารักกันใหมํ เมื่อมีความรักก็มีชวิีตชวีา อรวี สจัจานนท๑ X

47 ปลงเสยีเถิดความรัก ตราบใดที่ฟ้ายังเปลี่ยนสี อรวี สจัจานนท๑ X

48 ละครบทรัก ทกุครั้งที่เราไปเลํนละคร อรวี สจัจานนท๑ √

49 คนร๎อยเลํห๑ อยํามาสําออยคนร๎อยเลํห๑ อรวี สจัจานนท๑ X

50 เหมือนคนละฟากฟ้า มีประโยชน๑อื่นอันใดที่หัวใจ อรวี สจัจานนท๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259201 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/05/2559 1 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

2 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

5 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

6 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

7 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

8 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

9 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา เปาวลี พรพิมล √

5 สาวเสียงทอง ชุดที่ 6

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพลงหวาน กังวานทุ่ง อรวี ชุดที่ 3

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 แตํงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรลํะพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

11 หนูไมํรู๎ (ละครดวงตาในดวงใจ) ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจ๎าของ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

13 ในความรู๎สกึของเธอ ทําไมเธอไมํเคยบอกใคร วําเราเป็น เปาวลี พรพิมล √

14 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ทุํงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา ฝน ธนสนุทร X

16 แก๎วรอพี่ พี่จ๐าพี่สญัญาปีน้ีแล๎วไมํมาแตํง ตําย อรทยั √

17 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

18 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

19 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

21 คอยรักที่สถานี ยืนชะเง๎อคอยเธอจะกลับมาหา ฝน ธนสนุทร X

22 ไมํเหลือคําวํารัก ก็เหลือคําวําลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มต๎น ตั๊กแตน ชลดา √

23 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

24 เงินนํะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันด๎วยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ก็คิดเหมือนพี่ลํะมั้ง ดึกๆอํะพี่จะคึกไปไหน มารับน๎องไป ตั๊กแตน ชลดา √

26 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

27 คนดังลืมหลังควาย นึกไว๎ทกุนาท ีถ๎าเขาไปได๎ดี ฝน ธนสนุทร X

28 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา ตําย อรทยั √

29 จูบแล๎วลา ลมจูบลูบไล๎ข๎าวรวงจนเม็ดข๎าวรํวง ตั๊กแตน ชลดา √

30 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

31 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

33 พี่จ๐าหนาวไหม วําพลางทางซ๎อม ซ๎อมหาความชํานาญ ฝน ธนสนุทร X

34 ทาแป้งรอ หรีดหริ่งเรไรกลํอมพฤกไพร เปาวลี พรพิมล √

35 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

37 นํารักก็มารักสกัที เจ๏อะ กี่ท ีก็บอกนํารัก แตํไมํยัก ตั๊กแตน ชลดา √

38 ตั๊กแตนผูกโบว๑ ตั๊กแตนโยงโยํงผูกโบว๑ทดัดอกจําปา เปาวลี พรพิมล √

39 ชัว่เจ็ดทดีีเจ็ดหน อยําเหิม อยําเหํอทะเยอทะยาน ฝน ธนสนุทร X

40 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 อยําดูแลกันด๎วยการโกหก อ๎ายยังดูแลเหมือนเดิมทกุอยําง ตําย อรทยั √

42 ฉันไมํใช ํหรือเธอไมํพอ คนหน่ึงคน เธอวําทนเจ็บได๎กี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

43 อยากคุยด๎วยปากไมํอยากคุยด๎วยมือ ไมํคํอยได๎โทรหากัน เจอกันแตํในข๎อความ เปาวลี พรพิมล √

44 ตะวันลับฟ้า แสงสรุิยาจวนลาเหลี่ยมโลก ฝน ธนสนุทร X

45 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

47 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

48 ไมํอยากเป็นคนรักเธอข๎างเดียว ไมํอยากเป็นคนรักเธอข๎างเดียว อยากเป็น เปาวลี พรพิมล √

49 คิดฮอดรอกอดแมํ กํอนนอนคึดฮอด บํได๎กอดแมํนานแคํไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259202 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/05/2559 1 เพื่อรักเพื่อเรา [นายฮ๎อยทมิฬ] คนฮักอยูํหลังความหวังน้ันรออยูํไกล ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ด๎วยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลด๎วยคิดถึงกัน ตําย อรทยั √

3 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ฮักกันไว๎เด๎อ ฮักกันไว๎เด๎อ..ฮักกันไว๎เด๎อ.. อีสาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ฮักน๎องคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผํ อํอนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตําย อรทยั √

6 คิดฮอดวันละหนํอย เก็บคําวําคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 ปลายก๎อยของความฮัก จากลูกสาวของแมํเข๎ามาเป็นลูกจ๎าง ตําย อรทยั √

8 ฝันดีเด๎อหล๎า กินข๎าวแลงแล๎วไป่น๎อขอเว๎านําแน มนต๑แคน แกํนคูน √

9 แดํ...เราสองคน น๎องตั้งใจวํา เวลาจากวันน้ีไป ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

11 ฮักสาวบ๎านเฮา คิดเห็นแตํหน๎า บํ เซาผ๎ูสาวบ๎านเฮา เอกพล มนต๑ตระการ √

12 ฮักมาแตํชาติกํอน เหมือนฮักมาจากชาติที่แล๎ว ฮัก บํ ตําย อรทยั √

13 ฮักสาวศรีเมือง สาวศรีเมืองชือ่กระเดื่องไปทั่วอาณา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

14 สําหรับอ๎าย..รักได๎เสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวําลืมบํเป็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 คนน้ันของใจ...เป็นอ๎ายได๎บํ อยากจะขอแรงใจ กลํอมคนบ๎านไกล ตําย อรทยั √

16 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

17 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ให๎ผมรักคุณนะครับ สวัสดีครับ กินข๎าวยังครับ วันน้ี เสถียร ทํามือ √

20 บรรจุเป็นคนรู๎ใจ เวลาเลิกงานกลายเป็นสวรรค๑สําหรับ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 รอเด๎อคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวําแฟนเป็นต๎นทนุใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 อีกคนที่คึดฮอด ฮู๎ด.ี..บํ มีทาง เป็นมือวางตําแหนํง ตําย อรทยั √

23 คิดฮอดอยูํเด๎อ คิดฮอดอยูํเด๎อ เหงามาก็เผลอแอบดูรูป พี สะเดิด √

24 ฮักแขํนแขํนแฟนสบิล๎อ ฮักแขํนแขํนบํต๎องกลัวแฟนสเิปลี่ยนใจหนอ จั๊กจั่น วันวิสา √

25 ฮักแทเ๎ป็นจั่งได๐ สาธิตลํะให๎น๎องเบิ่งแหน วําการฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

27 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอ๎ายคนน้ัน สะพาน ตําย อรทยั √

28 ยิ่งหํางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลํา กินข๎าวแล๎วบํคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 เพียงเราฮักกัน บํเป็นหยังดอกอ๎ายถ๎าใจเรายักฮักกัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
ฮักนี้เพ่ือเฮา
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30 มีหัวใจไว๎รักเธอ มีสองมือ ไว๎คว๎าความฝัน สองเทา๎ยืนมั่น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

32 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไม๎กับสายลม มันหยอกเย๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ๎ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงด๎วยได๎บํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 ฮักสาวตําหมากหุํง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูํข๎างถนน พี สะเดิด √

36 เสน๎ทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคล๎อย พัดวอยๆข๎างซอกตึก ตําย อรทยั √

37 คิดฮอดอยํางแฮง เกิดมายังบํเคยฮักปักหลักฮักไผ๐เทาํน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 ฮักอ๎ายผ๎ูเดียว ฮักอ๎ายผ๎ูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสญัญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 ฮักสาวอีเลคโทน อ๎ายตามมาเชยีร๑หน๎ามน สาวอีเลคโทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 แตํงงานกับพี่ได๎ไหม ก๎อนเมฆสเีทาหอบเอาไอนํ้าเดินทาง เสถียร ทํามือ √

42 หน่ึงนาทใีน 24 ชัว่โมง ก็เห็นวําเธอตื่นเชา๎ทกุวัน ทํางาน จั๊กจั่น วันวิสา √

43 ติดชาร๑ตหัวใจเสมอ หามรุํงหามค่ํา ก็เพราะเราไมํใชคํนอื่น ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 คนน้ีลํะแมํน คนน้ีลํะแมํน กับการเป็นแฟนของเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ฮักอ๎ายเสมอ เป็นหยังหนออ๎าย ไผเฮ็ดให๎อ๎ายต๎องหมอง จั๊กจั่น วันวิสา √

46 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 ฮักแทห๎นํุมบ๎านไกล หนํุมบ๎านไกลสงํใจถึงเจ๎า ย้ําเตือน เอกพล มนต๑ตระการ √

48 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟังลํา พรชยั วรรณศรี X

49 ฮักหนํุมไฟฟ้า เหลียวเห็นหนํุมไฟฟ้าตาสบตา ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 ฮักสาวเสริมสวย กราบขอพรคุณพระชวํย มาเห็นสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259145 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/05/2559 1 ขอให๎รวย (อ๏ะ) ขอให๎รวย ขอให๎รวย (อ๏ะ) ที่มาชวํย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

2 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

3 กลัวมีแฟนไมํทนัใช๎ โสด รับรองวําโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

4 ข๎อยเว๎าแมํนบํ เมื่อยามกิน มันก็บํได๎นอน เมื่อยามนอน ตําย อรทยั X

5 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงํายเหมือนจํายนามบัตร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

8 กินข๎าวกับนํ้าพริก ดูรึมาถามจู๎จี่ทูํซี่เกินใคร เปาวลี พรพิมล √

9 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

10 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

11 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมํรู๎ยังจําได๎ไหม คนเคยให๎ใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

12 สาวนาขาแดนซ๑ พอฝนลาฟ้าสัง่ เจ๎าออกเดินสายไปกับ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 ดาวเต๎น ม.ต๎น หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ต๎น ตําย อรทยั √

14 นักร๎องงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคํะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

15 เอิ๊ง เอํย (ละครลิเก๏ ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย)ํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

16 เบื่อ บ๏ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

17 แมํหัวลําโพง (ละครแมํหัวลําโพง) อาจจะดูวําฉันจอมแกํน เที่ยวเดินสะบัด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

18 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

19 เด็กปั๊ม ข๎อยจากอีสานหลายปี เข๎ามาอยูํกรุงศรี ตําย อรทยั X

20 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

21 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสยีสตางค๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 กลับมาแสดงตัวดํวน รอตั้งนานแล๎วหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ๎ เปาวลี พรพิมล √

23 เลํนซํอนหาทําไม จะเลํนซํอนหาทําไม ทําไมน๎อ เตะตะกร๎อ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

24 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูํที่ไหนเธอ ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

25 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานํะชอบ 5 สาวฝุ่นตลบ √

26 คิดถึงทุํงลุยลาย จากอีสานบ๎านนามาอยูํกรุงจากแดนทุํง ตําย อรทยั X

27 ลูก ตจว. ดีดําดาด๎า ด๎าดาดาดา ดีดําดาดา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ได๎ทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

29 ชดัแล๎วคํอยชดิ ชดิ ชดิ ชดิ ชดิ ชดิ อยากจะคิด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

30 น๎องทําเกินไป น๎องก็ทําเกินไป น๎องหัวใจหรือเปลํา ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

31 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

32 สอนหนูหนํอย สอนหนูหนํอย หนูไมํเค๎ย ไมํเคย 5 สาวฝุ่นตลบ √

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

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

35 เชือ่วํามี(แตํยังหาบํเจอ) เชือ่..นะวํามีแตํยังบํเจอ มั่นใจวํามี ตําย อรทยั √

36 สาวทา๎ยซอย จากบ๎านนาเข๎ามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

37 ออกมาเต๎น อีกหนํอยก็ฟุบ มัวแตํคิดหนัก 5 สาวฝุ่นตลบ √

38 สรุปวํา...บ๎า คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

39 เอํ เอ๏ เอํ เอ๏ เอํ เอ๏ เจ๎าอยําโยเย แจ๏ค ธนพล √

40 เอิ๊งเอํย (ล.ลิเก๏ลิเก) พูดจาก็เหมือนลิเก (โอ๏ เย) เปาวลี พรพิมล √

41 อยําปลํอยให๎เธอลอยนวล ปิดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

42 คนโสดประจําคอนเสริ๑ต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตํก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

43 อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อาภาพร นครสวรรค๑ X

44 ซํอมได๎ โอย ซํอมได๎ ซํอมได๎ ซะอยําง ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

45 เจ็บนิด..นิด โนํนก็ไมํดี ฉันคงไมํดีเทาํไหรํ 5 สาวฝุ่นตลบ √

46 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

47 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชติา ณ สงขลา √

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

49 โอ๏ะ โอ๏ะ โอ๏ะ โอ๏ะๆๆเจ็บ โอ๏ะๆๆๆๆเจ็บ 5 สาวฝุ่นตลบ √

ลูกทุ่งไทย หัวใจ 3 ช่า
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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50 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูํดี ขอให๎มีโชค จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259213 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

2 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

3 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

4 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

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

6 ของที่เธอไมํรัก ของที่เธอไมํได๎รัก สกัพักเธอคงจะ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

7 ชวิีตจริงไมํใชนิํยาย ต๎น ธนษิต X

8 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

9 รอแล๎วได๎อะไร มันคงต๎องถึงเวลา ที่เธอต๎องพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

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

12 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาํที่ฉันมีอยูํ ก็ให๎เธอหมดแล๎ว แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

13 พูดอะไรไมํได๎สกัอยําง (ละครสาม)ี เก็บไว๎เรื่อยไป เก็บเอาไว๎ในใจเรื่อยไป ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

14 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมํเคยจะรู๎และไมํเคยเข๎าใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

15 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

16 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

17 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

18 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

19 เปลี่ยน ก็พอรู๎ตัวที่เราเจอกัน ไมํเรียกวํา ศรัญ แอนน่ิง √

20 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

21 ซ้ําซ๎อน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

22 ทําได๎เพียง นานกวําจะทําใจ กวําจะเรียนรู๎มันอยํางไร 25 Hours X

23 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวําฉันยังยิ้ม หัวเราะได๎ BODYSLAM √

24 ทั้งรักทั้งเหน่ือย (ละคร365วันแหํงรัก)ไมํเคยรู๎ ไมํเคยรู๎จริงจริง ความรัก INSTINCT √

25 คนใบ๎ ฉันไมํมีสทิธิ์ถามเมื่อเธอเจ็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

26 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

27 ผิดเรื่องเดียว ฉันรักเธอได๎ดีไมํน๎อยกวําใคร ฉันใสใํจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 ถ๎าเขายังสําคัญ หากวําเขายังสําคัญ ฉันก็คงไมํจําเป็น สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

29 ปลํอยมือ (Leave) ฟาร๑ม ปณิธาน X

30 พระเอก ใครหนอใครทําให๎เธอต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

31 ระหวํางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลาน้ีที่เธอ ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);ธีร๑ ไชยเดช √

32 หน่ึงคําถามสองคําตอบ บางทคีวามรักไมํใชแํคํรู๎สกึ ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

33 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจ๎าแมํจําเป็น) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมํรู๎ ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

34 ทั้งๆที่ควรห๎ามใจ(ล.จัดรัก วิวาห๑ลวง) ก็รู๎เสมออะไรที่ดีไมํดีและก็รู๎เรื่องน้ี หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

35 แคํคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะให๎เธอให๎ความสําคัญ ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

36 อากาศ เธอเห็น วําเป็นฉัน หรือเธอไมํเห็นมัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

37 เศษหน่ึงสวํนเกิน คนน้ีหรือเปลํา ที่เมื่อกํอนน้ันเธอ Pancake √

38 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

39 ไมํเคยอยูํในสายตา (ล.รักสดุฤทธิ์) ฉันอยากขอให๎เธอมองมา พั้นช๑ √

40 เสยีงที่ไมํได๎ยิน ฉันยืนอยูํ อยูํในมุมของความเงียบเหงา VENUS √

41 รักเทาํไหรํก็ยังไมํพอ ฉันรู๎ดีวํายังไมํดีพร๎อม ฉันก็ทําได๎ดี ลูกปัด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย √

42 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

43 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

44 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

45 ไมํได๎หมดรัก แตํหมดแรง สิง่ที่ฉันทําอยูํ อาจดูเหมือนวําไมํแคร๑ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

46 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

49 ตัวจริงไร๎ตัวตน รู๎ฉันรู๎วําแฟนเกําเธอ แคํบังเอิญเจอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

50 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมต๎องมาพร๎อมกัน ทาทา ยัง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259204 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

รหัสปก DVD G1159027 2 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

7 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

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

12 ทหารเกณฑ๑ผลัด 2 โอ๎กานดาตาหวานทหารเกณฑ๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

13 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 นํ้าตาผําเหล๎า อ๎ายยืนซึมเศร๎ารู๎ขําววําเขามาขอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 นํ้าตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ต๎นใบไม๎เฉาแห๎ง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมเพลงฮิตของคนไม่จ้าเป็น

ไมค์ ภิรมย์พร ต้านานฮิต

หน้า 4/14



17 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

18 จดหมายพํายรัก สงํจดหมายพํายรักฝากให๎น๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

19 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 รักแทแ๎คํพี่ชาย ผ๎ูแพ๎ได๎แคํคําวําคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 อกหักจากคาเฟ่ ลืมแขกโต๏ะสีแ่ล๎วหรือคนดีชือ่เก๐ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 คนข่ีหลังควาย กลุ๎มใจจริง ๆ รักผ๎ูหญิง ๆ ก็ไมํสน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

24 เซิ้งสวิง มาเด๎อหลําสายฮําภาแขนอํอน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

25 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 กลิ่นฟางนางลืม กลิ่นฟางน๎องนางวํามันเจื่อนไป ไมค๑ ภิรมย๑พร X

29 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 ขอมองชัว่คราว ให๎ชายใจเหงาขอมองชัว่คราวได๎ไหม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 เขามีอะไรกันแล๎ว เขามีอะไรกันแล๎ว สิน้แววเสยีแล๎ว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 ช้ํารักอักษร ต. อกหักรักคนชือ่ ต. ไมค๑ ภิรมย๑พร √

35 สัง่ฟ้าไปหาน๎อง ฟ้าร๎องก๎องกังวาน คิดฮอดบ๎านอีสาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 ตามน๎องกลับสารคาม พี่ตามหาคนงาม จากสารคามไปถึงเมือง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

37 มนต๑รักแมํฮํองสอน เที่ยวเหนือเมื่อปีกํอน แมํฮํองสอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 ดํวน บขส. ดํวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 ทวัร๑เที่ยวสดุทา๎ย รอรถทวัร๑จนเที่ยวสดุทา๎ย บรรทกุเอาความ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ลืมใจไว๎เวียงจันทน๑ หัวใจอ๎ายหลํนบนพื้นดินลาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 สาบานรักที่ปากแซง ลืมคําสาบานคืองานปากแซง แล๎วลํะบํคําแพง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 สญัญาคือยาพิษ สญัญาทําไมถ๎าหัวใจน๎องยังไมํแนํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

43 รอยาล๎างใจ ใครหนอจะมาเป็นยาล๎างใจ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 นํ้าชแีหํงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

45 ชาติลําชี โอ โอ๎ละเด๎...โอ๎เด๎อ ชาติลําชเีอ๐ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 นัดวันให๎น๎องรอ จากน๎องที่ บขส.จังหวัด อบ.ถ่ินเกิด ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 คิดฮอดอยํางแฮง เกิดมายังบํเคยฮักปักหลักฮักไผ๐เทาํน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 สาวทุํงดอกจาน ลืมแกงเห็ดปลวก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 บําวอีสาน บําวชาวอีสาน จากบ๎านมานานหลายปี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

50 คางคกอกหัก ไปแล๎วหนอผ๎ูสาวคนใคร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259208 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

3 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

4 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 คอยฮักคนบ๎านไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอ๎ายคนบ๎านไกล ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

7 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

9 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

10 คนเจ๎าชูอ๎ยูํที่เดียวบํได๎ ผ๎ูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยูํ ที่อูํซํอมใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ๎คียงบํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

13 รักเสมอไมํวําอยูํไหน แสงดาว สอํงกรทบใจเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตําย อรทยั √

15 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

16 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

19 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

21 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

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

23 สูเ๎พื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 อาลัยชายแดน ไมํอยากให๎ไปแตํมันจําใจต๎องให๎จาก ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

25 คนชือ่เดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคล๎อยลอยรํน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

26 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

27 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาํฟ้า สาวดอกจําปา มนต๑แคน แกํนคูน √

28 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

31 เพราะโลกน้ีมีเธอ ชวิีตคนชัน้แรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 ปลายก๎อยของความฮัก จากลูกสาวของแมํเข๎ามาเป็นลูกจ๎าง ตําย อรทยั √

33 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

34 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพท๑นับได๎เป็นร๎อยๆเทื่อ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพลงดังฟังเพลิน
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37 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

39 แดํ..คนที่อ๎ายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบํจริงดอกสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

40 สําหรับอ๎าย..รักได๎เสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวําลืมบํเป็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 รู๎จักความรักเมื่อรู๎จักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได๎ หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 จะกลับบ๎านนอกไปบอกรักแมํ เบิ่งแสงดาว ใต๎เงาแสงไฟ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

43 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะให๎หัวเราะหรือวําร๎องไห๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

45 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผําน มนต๑แคน แกํนคูน √

46 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อ๎ายยังคง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 รักข๎ามโขง เพ็ญเดํนยามกลางเดือนสบิสอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

48 ฟ้าฮ๎องสัง่ใจ ฟ้าเอ๐ย..ฟังเสยีงฟ้าฮ๎องโหยํน ตําย อรทยั √

49 ไมํสายเกินรอ เก็บความเหงาซํอนไว๎กลัวใครจะเห็น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259220 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

2 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

3 มองได๎แตํอยําชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรํอ)ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ ลุลา;เต๐อ ฉันทวิชช๑ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

4 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

5 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

6 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

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

8 ไมํมีอะไรที่เป็นไปไมํได๎ (Possible) วันที่ฟ้าดูไมํคํอยเป็นใจอาจทําให๎ ลุลา;Singular √

9 A Tu Corazon สูกํลางใจเธอ ถึงแม๎วํามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE X

10 มากกวํารัก (ภาพยนตร๑เการักที่เกาหลีฯ)กํอนเคยเหงาเคยรู๎สกึเหวํหว๎า ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

11 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

12 ถ๎าหากไมํรัก (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟ้องวําใจเธอคิดวําฉัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

13 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

14 อยําเปลี่ยนไป เริ่มจากแคํเป็นคนรู๎จัก แล๎วก็กลายเป็น ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

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

16 Cupid ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

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

18 นิดนึง เคยได๎ยินมาวํา ความรักทําให๎คนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

19 เหงาอยูํดี ฉันก็มี เธอก็มี คนที่เรา น้ันเรียกวํา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

20 เผลอใจ (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมํรู๎จริงๆไมํเคยคิดมากํอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า);ลุลา √

21 หน่ึงคําที่ล๎นใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคํเพียงไกลๆ ทําได๎แคํเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

22 แสงสดุทา๎ย (ภาพยนตร๑วัยรุํนพันล๎าน)รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

23 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

24 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

25 ที่รัก แคํเพียงวินาทเีดียว ถ๎าฉันได๎เอํยคํารัก ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

26 รักก็คือรัก คนรักกันให๎โกรธกันอยํางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

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

28 รักเลย อยากเปิดใจวํารักเธอ แตํใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

29 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

31 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

32 เพิ่งจะรู๎ ก็ปากมันดี แกล๎งทําเป็นเข๎มแข็ง ก็แกล๎ง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

33 ยกเว๎นเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซ๎อน แตํวําฉันรู๎วําจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

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

36 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

37 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจ๎าแมํจําเป็น) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมํรู๎ ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

38 ถ๎าไมํรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรัก)มันไมํจริงใชไํหม มันไมํใชทํี่เห็น นท พนายางกูร √

39 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสน๑ดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

40 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ นท พนายางกูร √

41 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

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

43 สะดุด วิโอเลต วอเทยีร๑ X

44 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

45 ฝากไว๎ (Cover Version) ฝากเอาไว๎ในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีร๑ X

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

47 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

48 ไมํบอกเธอ (Ost.Hormones) See Scape X

49 เพดาน (Ost.Hormones) See Scape X

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259137 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 คูํกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

3 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
BEST FEMALES SELECTION

Dance Hits of 90's
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4 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

6 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

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

8 NON-STOP พอเห็นแล๎วก็ไมํทกั พอทกัแล๎วก็ไมํหัน DRAGON 5 √

9 จ๏ะจ๐าหนํอยนะจ๏ะ ทํายังไงไมํเป็นไมํเป็นเลยจริง ไบรโอน่ี √

10 ไมํใช ํไมํใชํ ไหนใครบอกวําเรานํะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

11 รัก ไมํรัก เขาคนน้ันที่เจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

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

13 ไปด๎วยคน ไปฉันไปด๎วยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

14 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูํที่ไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

15 สองวัน สองคืน สองวันแล๎ว สองวันแล๎วครับ พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

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

17 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

18 รักมากเลย รักมากเลย แบบวํา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

19 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

20 โสภาสถาพร จะบอกกลําวเลํา บิลลี่ โอแกน √

21 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

22 เจ๎าชอํมาลี ตื่นนอนแตํเชา๎ก็เอากระเป๋าสะพายบนบํา MR.TEAM √

23 ไร๎กันมัก..บําม็อก ก็หยํากันมาตั้งนูเรา นูโว √

24 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

25 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

26 เรื่องคอขาดบาดตาย เรื่อคอขาดบาดตายคล๎ายๆ นันทนา บุญ-หลง √

27 SORRY อยากจะบอกวําการไปถามเขา พาเมลํา เบาว๑เด๎นท๑ √

28 โดน โดน..ต๎องอยํางง้ี อรพรรณ พานทอง √

29 ไมํบอก ไมํบอก ฉันไมํบอก ไมํบอก ไมํบอก ถึงรู๎ กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

30 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานํะชอบ เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

31 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

32 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคํน้ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

33 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

34 เกิดมาทําไมไมํรู๎ เกิดมาทําไมไมํรู๎ ถ๎ารู๎อยํางน้ีไมํเกิด อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

35 รู๎ไหมวําใครใหญํ รู๎ไหมวําใครใหญํ แถวน้ีนํะใครใหญํ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

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

37 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

38 ไมํรักได๎ไง เธอโทรมาแตํเชา๎คุยกันให๎ฉัน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

39 จริงไมํกลัว จริง ไมํกลัว ไมํกลัว คริสตินํา อากีลําร๑ √

40 อ๐อเหรอ ใครพูดนะ พูดวําเชือ่ซิ วําน่ีนะคนดี ใหมํ เจริญปุระ √

41 แมลง เสยีงร๎องก็ดังปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

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

43 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

44 ปราศจากนํ้าตาล ฉันรู๎วําเธอนํะ อยากชมิของ นัท มีเรีย √

45 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

46 ยุํงนํา ยุํงนํา ไมํต๎องมายุํงอะนํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

47 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

48 SUMMER LOVE SUMMER LOVE SUMMER LOVE รักกันหนํอย นาวิน ต๎าร๑ √

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

50 ไปด๎วยกันนะ ใครจะไปยกมือข้ึน ถ๎าจะไปก็ไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259206 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

3 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

5 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บ๎านเกิดเมืองนอน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

8 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

9 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

10 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

11 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ มิวท๑ อรภัสญาน๑ สกุใส √

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

13 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสยีสตางค๑ ชาย เมืองสงิห๑;ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ;เพลิน พรหมแดน√

14 นางฟ้าหน๎าราม เก็บหอมและรอมริบ ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

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

16 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุข๑เพียงใด ตําย อรทยั √

18 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

19 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

20 เบอร๑โทรคนเหงา เธอได๎ยินบ๎างไหม เสยีงหัวใจของใคร เปาวลี พรพิมล √

21 หวง หวง หวงนะพี่หวงรู๎หรือเปลํา สวย บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

22 ขอได๎ไหม บอกมาซักคํา ฉันทําความผิดอะไร วรานุช พุทธชาติ √

23 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งแลกไมค์
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24 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

27 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

29 สญัญาปลาขํอน ลมพัดข๎าวดอ หัวใจอ๎ายรอฟังขําว ศร สนิชยั √

30 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บํ กล๎าปากยากใจ อรวี สจัจานนท๑ √

31 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง นายสน √

33 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

34 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ เจมส๑ ชนิกฤช √

35 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 คิดถึง...คิดถึง อยูํๆ ความเหงา ก็เข๎าสงิสูหํัวใจ โกไขํ √

38 อยากพับแผํนฟ้า อยากพับแผํนฟ้าเข๎ามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

39 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน ไม๎เมือง √

40 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

41 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง เดวิด อินธี √

42 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ กบ TAXI √

43 ภาพถํายใต๎หมอน เหงาใจ...ทกุคืนต๎องขํมตานอน แชมํ แชมํรัมย๑ √

44 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไท ธนาวุฒิ √

45 ร๎องไห๎สองหน วันน้ีฉันต๎องร๎องไห๎สองหน สเุมธ องอาจ √

46 วอนพํอขุน กราบพํอขุนราม ผมมาตามผ๎ูหญิงคนหน่ึง โกไขํ √

47 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

48 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ พี สะเดิด √

49 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ แสน (นากา) √

50 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชมํ แชมํรัมย๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259205 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/05/2559 1 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

รหัสปก DVD G1159023 2 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

3 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา ตําย อรทยั √

4 โลกของผ้ึง โลกสดุสวยอันแสนกว๎างไกล เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร๑ √

5 อนิจจาทงิเจอร๑ ถ๎ามีเปลวไฟแล๎วไมํมีควัน ตั๊กแตน ชลดา √

6 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

7 เขารู๎กันมาตั้งนานแล๎วนะลุง เขารู๎กันลํะมาตั้งนานแล๎วลํะลุง เปาวลี พรพิมล √

8 ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลําชวนนา สนุารี ราชสมีา √

9 พี่ไปดู หนูไปด๎วย พี่จ๐า พี่จ๐าพี่ งานปีใหมํปีน้ี เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

10 ผ๎ูชายในฝัน ตั้งแตํเป็นสาวเต็มกาย หาผ๎ูชายถูกใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

11 ผ๎ูหญิงในฝัน ตั้งแตํเป็นสาวเต็มกาย หาผ๎ูชายถูกใจ เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร๑ √

12 อื้อฮือหลํอจัง อื้อฮือ หลํอจัง อื้อฮําหลํอจริง แพรวา พัชรี √

13 อาทติย๑ละวัน ฉันรักเธอเหลือใจห๎าม ฉันจึงไมํถามถึงใคร รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

14 จูบแล๎วลา ลมจูบลูบไล๎ข๎าวรวงจนเม็ดข๎าวรํวง ตั๊กแตน ชลดา √

15 คืนน้ีเมื่อปีกลาย งานวัดปีกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว ตําย อรทยั √

16 แก๎วรอพี่ พี่จ๐าพี่สญัญาปีน้ีแล๎วไมํมาแตํง เปาวลี พรพิมล √

17 ขุดดินแชงํ มันเสยีวมันแสบแปลบๆ ที่ใจ ใหมํ เจริญปุระ √

18 เขานอนบ๎านใน เมื่อไมํมีเขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุารี ราชสมีา √

19 เพลงรักบ๎านทุํง บัวงามชดูอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

20 อีสาวทรานซีสเตอร๑ ฉันคนชาวนาหน๎าตาเซํอ เปาวลี พรพิมล √

21 สาวเอเอ็ม บ๎านนานํุงถุง บําหาบกระบุงลุยนา ใหมํ เจริญปุระ √

22 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร √

23 ตั๊กแตนผูกโบว๑ ตั๊กแตนโยงโยํงผูกโบว๑ทดัดอกจําปา ตั๊กแตน ชลดา √

24 หํางหนํอยถอยนิด ถอยหํางไปนิดอีกนิดน่ันแหละ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

25 นัดพบหน๎าอําเภอ ความรัก ความรักเจ๎าขา เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร๑ √

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

27 เงินนํะมีไหม เรารักกันชอบกันด๎วยใจ แมงปอ ชลธิชา √

28 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาข๎าชือ่ดาวเรือง ตั๊กแตน ชลดา √

29 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

30 กระแซะเข๎ามาซิ เขยิบๆๆๆเข๎ามาซิ กระแซะๆๆๆเข๎ามาซิ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

31 สาวนาคอยคูํ มอง...เหมํอมองทอ๎งฟ้ายิ่งพาใจเศร๎า เปาวลี พรพิมล √

32 ทเีด็ดพุํมพวง พุํมเอ๐ย พุํมพวง ใครอยากจะควงกับพุํมพวง ใหมํ เจริญปุระ √

33 นอนฟังเครื่องไฟ โหํ ฮิ้ว โหํ ฟังเสยีงคนโหํ สนุารี ราชสมีา √

34 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนให๎คนคลั่งใคล๎ คัฑลียา มารศรี √

35 บทนางรอง ถ๎าเปรียบฉันเป็นเชนํตัวละคร ใหมํ เจริญปุระ √

36 เอกลักษณ๑ไทย หลายร๎อยปีดีดัก เอกลักษณ๑ไทยคนไทย รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส ตั๊กแตน ชลดา √

38 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา เปาวลี พรพิมล √

39 อีกหนํอยก็ลืม ใหมํๆก็มอง เราวําเป็นของใหมํ แพรวา พัชรี √

40 รักคุด นําจะบอกๆ เสยีตั้งนมนาน ปลํอยให๎เรา แมงปอ ชลธิชา √

41 นึกวําแนํแคํไหน ถือวําหลํอวําเหลาสาวหลายคน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 พี่ไปดู หนูไปด๎วย พี่จ๐า พี่จ๐าพี่ งานปีใหมํปีน้ี ใหมํ เจริญปุระ √

43 รู๎แล๎ว รู๎แล๎ว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ตั๊กแตน ชลดา √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
ร้าลึกพุ่มพวง...ในดวงใจ
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44 หนูล๎อเลํน รถเมล๑บริการกันแจ๐วสองแถวบริการดี๋ดี แพรวา พัชรี √

45 หนูไมํรู๎ ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจ๎าของ เปาวลี พรพิมล √

46 ผมไมํรู๎ ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจ๎าของ เพชร สรภพ ลีละเมฆินทร๑ √

47 หนูไมํเอา แนํะ..แฟนใครนํะรูปหลํอ เขามาน่ังจ๎อ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

48 หัวใจทศกัณฐ๑ เมื่อรักกันก็ชืน่ เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

49 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาข๎าชือ่ดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

50 พี่ จ.หลายใจ พี่ปักลายไทยเอาไว๎บนหมอนสมีํวง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

เผยแพร่/

(Groover Rider) ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259203 1 รักที่เพิ่งผํานพ๎นไป เคยน่ังตรงเก๎าอี้ตัวน้ี อยูํข๎างๆ เธอ Groove Rider X

วันที่วาง 26/05/2559 2 ฉันไมํได๎คิดแบบน้ัน Groove Rider X

3 แคํเธอก็พอ Groove Rider X

4 ระหวําง 2 เรา (Let's start over) Groove Rider X

5 อยําให๎ฉันรักคนเดียว (Possible?) Groove Rider X

6 ฮอร๑โมน(Hormone) Groove Rider X

7 Nasa Groove Rider X

8 เมาไมํขับ Groove Rider X

9 ความจริงในใจ ความจริงรู๎สกึผิดเต็มหัวใจ CRESCENDO X

10 วีนัส CRESCENDO X

11 ดินแดนแหํงความรัก CRESCENDO X

12 เก็บมันไว๎ในใจ CRESCENDO X

13 ก๎อนนํ้าแข็ง CRESCENDO X

14 โลกหมุนด๎วยความรัก CRESCENDO X

15 รู๎บ๎างไหม CRESCENDO X

16 ถ๎ายังรัก CRESCENDO X

17 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Crescendo √

18 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม (ล.เกมร๎ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

19 ใจกลางความเจ็บปวด เป็นคนสดุทา๎ย ที่ได๎รับรู๎ความจริง CRESCENDO X

20 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา๎ เป็นรอยยิ้มที่ Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 คําวิเศษ ถ๎อยคําจากคนที่คุ๎นเคย ที่ใครได๎ฟัง Crescendo √

22 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ Crescendo √

23 เธอคือทกุอยําง(ล.คูํหูคูํเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

24 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

25 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร PEACEMAKER √

26 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

27 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ PEACEMAKER √

28 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

29 ฉันมีคําแคํไหน เป็นคนที่ยืนอยูํข๎างเธอคอยดูแลอยูํ PEACEMAKER √

30 จนกวําฟ้าจะมีเวลา ใครๆวําฟ้าให๎คนได๎รักกัน ก็นําให๎ฉัน PEACEMAKER √

31 คําวําเรา แม๎จะต๎องรออีกนานเทาํไหรํ จะต๎องไป PEACEMAKER √

32 อยําคิดเลย รู๎ ฉันรู๎และเห็นเธอปวดร๎าว PEACEMAKER √

33 ไมํเคยถาม อาจเพราะวําเธอไมํเคยถาม อาจเพราะ PEACEMAKER √

34 สดุทา๎ย สดุทา๎ย ฉันขอเอํยคําสดุทา๎ย PEACEMAKER √

35 Romeo&Juliet พรู X

36 ขอสกัวัน พรู X

37 ทกุสิง่ พรู X

38 โปรด พรู X

39 เพลงสญัญา พรู X

40 รักเธอจนจบชวิีต พรู X

41 ยังรอคอยเธอเสมอ พรู X

42 เรื่องเดียว(One Thing) Flure X

43 ฤดูที่ฉันเหงา Flure X

44 ใครบางคนจากบนฟ้า Flure X

45 Honeymoon Flure X

46 คนที่รออยูํ Flure X

47 คําถามที่ไมํมีคําตอบ Flure X

48 สรุิยุปราคา Flure X

49 อยํา Flure X

50 ปลํอยไปตามหัวใจ (Let it Flow) Flure X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559046 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

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

3 เมียพี่ไมํรู๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ X

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

5 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

6 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

8 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

9 คุณหมอคะ คุณหมอคะหนูนอนไมํคํอยจะหลับ เปาวลี พรพิมล √

10 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
ลูกทุ่งตะลอนฮิต ติดดาว

ช่ือศิลปิน

BEST ARTIST SELECTION
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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11 สายยํอ Bie The Ska X

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

13 อีสาวทรานซีสเตอร๑ ฉันคนชาวนาหน๎าตาเซํอ เปาวลี พรพิมล √

14 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559029 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

2 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

3 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

4 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

5 อะโต๎ย วาเลนไทน๑ ไลํแจกดอกไม๎ ไมํมีใครเอา นายสน √

6 อยากมีใครคนน้ัน แคํลมเบาเบา ก็หนาวก็สัน่ อยูํไปวันวัน โกไขํ √

7 ขอเป็นลมแป๊บ จูํๆก็มาโดนย๎ายดํวน บอกวําไมํคูํควร แชมํ แชมํรัมย๑ √

8 อยํางน๎อยก็ได๎รัก อยํางมากก็แคํเจ็บ ยังคาราคาซังอยูํในหัวใจ เสีย่งบอกเธอ เดวิด อินธี √

9 พรุํงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมํรักฉัน ตั๊ก วชรกรณ๑ √

10 สวยแล๎วก็ไป จะทิ้งกันแล๎วใชไํหม ผ๎ูหญิงหน๎าเงิน แชมํ แชมํรัมย๑ √

11 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตํบอกเลยวําฉันไป แสน (นากา) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259215 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 ม๎าเหล็ก เธอเห็นฟ้าร๎อง ฟ้าคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนํุย) √

2 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 คํอยคํอยพูด พูดคํอย คํอยก็ได๎ ถ๎าพูดไมํได๎ก็คํอยคํอย Y NOT 7 √

4 หมื่นฟาเรนไฮต๑ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

5 คุณเธอ มีผ๎ูคนมากมายพากันลุมล๎อมเธอ LOSO √

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

7 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

8 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

9 สายลํอฟ้า ไมํเคยกลัวฝน และไมํกลัวฟ้า อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

10 สนุทรีย๑ สนุทรีย๑ ไปอยูํที่ไหน ก็ไมํเป็นไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุํม √

11 มาลงที่ผมดีกวํา ไมํรู๎จะแค๎นใคร ไมํรู๎จะโทษใคร FLY √

12 นําน่ีนําว ไมํได๎แกล๎งน่ีนา ไมํได๎บ๎าได๎บอ TAXI √

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

14 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

15 ขอเริ่มใหมํ วันที่เราต๎องจากกัน อินคา √

16 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

17 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

18 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

19 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวําเธอจําเป็นต๎องไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

20 คุ๎มมั้ย พอแล๎วหยุดทําฉันเสยีทฉีันทนเจ็บ BLACKHEAD √

21 รักเมืองไทย ไมํตายหรอกครับ เขาไมํให๎ผมไปซื้อ ไปผํอนสงํ อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

22 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

23 วัตถุไวไฟ อยํา อยํา อยํามาลอง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

24 ไมํเป็นไร ไมํเป็นไร ให๎เขาไปมัวเสยีใจ เสยีเวลา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

25 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

26 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร √

27 มอ'ไซค๑รับจ๎าง เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร LOSO √

28 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

29 ชาํงหัวมัน น๎องเอยเชือ่เถอะ แบกไว๎ก็เหน่ือย ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

31 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

32 ดับเครื่องชน ฉันมีไมํมี ไมํมี ไมโคร √

33 รักน๎องคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

34 ยังไงก็โดน อยํามาซ้ํา อยํามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนํุย) √

35 หลบไปให๎พ๎น เมื่อทนไมํไหว หัวใจ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

36 ด๎วยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทา๎ก๎าวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

37 โสภาสถาพร จะบอกกลําวเลํา บิลลี่ โอแกน √

38 ต๎องการดํวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

39 นํ้าลาย เพียงแคํเธอสบตา เพียงแคํเธอผํานมา SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

40 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมํต๎องมีปีก FLY √

41 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

42 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

43 ใจดีสูเ๎สอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยํางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

44 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

45 ผมไมํใชวัํว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

46 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

47 เจตนาดี แม๎จะทําอะไรไมํดีในบางครั้ง มิคกี้ √

48 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

49 วัวลืมตัว คิดไปทําไมหลงไปไกลอยูํ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ร็อกตัวพ่อ

เจ้าชายทา้ยซอย

หน้า 10/14



เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259212 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 ลาแทนนาค ถึงหน๎าบวชแล๎วหนา ผมร๎องลา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

2 พรุํงน้ีบวชแนํ พรุํงน้ีแล๎วหนาพี่ลาแนํ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

3 บวชแผํผลบุญ เชญิขอเชญิ เชญิทาํนมาๆแหํนาคไปวัด ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

4 แหํนาคมาบวชรวมกัน หุยฮาเรามาแล๎วหนา ชวนชกัมาบวช ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

5 เตรียมงานบวช โอ๎ลูกแมํจ๐า ถึงเวลา ควรบวชให๎แมํ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ;ละอองเพชร แสงพราว √

6 ธ.ก.ส.(ธรณีกรรแสง) โปรดรักลูกให๎ถูกทางจะได๎เบาบาง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

7 ผ๎ูมีพระคุณ 1 ขอเตือนใจนิด สะกิดใจหนํอย ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

8 ผ๎ูมีพระคุณ 2 พอเจ๎ารู๎กระแสตาที่ไมํสัง่สอน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

9 พระสทิธัตถกุมาร ตอน 1 จะกลําวถึงสทิธาตราชกุมาร ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

10 ปลงธรรมสงัเวช ตอน 2 ครั้นจําเนียรกาลเน่ินนานมา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

11 เผยมํานทอง ตอน 3 เสยีงฆ๎องลั่นทุํงๆ หกทุํมชดั ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

12 ทรงผนวช ตอน 4 พอคิดเสร็จสําเร็จพลัน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

13 พระเตมีย๑ใบ๎ แตํกํอนกาลเมืองพาราณสี ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

14 สวุรรณสาม ขอกลําววาจานํามาหยิบยก ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

15 พระลอตามไกํ ผมจะเลํานิทานยํอยํอ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

16 กินรี สรุิยงค๑ข้ึนทรงรถ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

17 จันทโครพ จะกลําวถึงจันทโครพ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

18 องคุลีมาล สบิน้ิวพนมก๎มกราบวันทา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

19 พระสธุน-มโนราห๑ ตอน 1 ทาํนผ๎ูฟังยังจําได๎หรือเปลํา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

20 พระสธุน-มโนราห๑ ตอน 2 ฝ่ายพระสธุนแสนดีใจ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

21 พระอภัยมณี จะขอเลําเรื่องยํอพอได๎ความ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

22 มหาชนก สาทกยกประวัติ ทศชาตเชญิญาติกา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

23 พระรถ ปรางเอยเคยจูบลูบไล๎ทกุวัน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

24 เมรี สรุิยาเลือนลาลับ สดุคณานับ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

25 พันทา๎ยนรสงิห๑ วีรกรรมประวัติอันใหญํยิ่ง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

26 วังแมํลูกอํอน 1 เจริญสขุทกุๆ ทาํนโปรดสดับสาส๑น ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

27 วังแมํลูกอํอน 2 ฝ่ายเจ๎าผัวรึก็เซํอเซํอ กระเบอะกระเบ๎อ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

28 แหลํใจพํอใจแมํ ทาํนผ๎ูฟังน่ังลงใหมํ จําผมได๎ไหม ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

29 พํอกับแมํ ข้ึนชือ่วําพํอข้ึนชือ่วําแมํน้ีชาํง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

30 เศรษฐีอนาถา 1 ทาํนผ๎ูฟังจงฟังนานๆ ฟังเสยีงกลําว ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

31 เศรษฐีอนาถา 2 จึงสาธกยกภาษิต ไว๎ใครํครวญ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

32 เมียจ๐า โอ๎อนาถวาสนาถึงเวลาคราระทม ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

33 เมียจาก สวรรค๑ชาํงสาป บาปชาํงซ้ําเสมือนขว๎าง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

34 พํอหม๎ายตามเมีย แมํจ๐าแมํ แมํพระคงคาเจ๎าพระยา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

35 กระทอํมพํอหม๎าย กระทอํมน๎อยปลายนาเห็นลูกพาให๎สขุใจ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

36 เหํฉิมพลี น๎องนอน นอนหนุนตักพี่นอน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

37 ครุฑ ปางหลังยังมีครุฑ ฤทธิรุทธเกินปักษี ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

38 พรหมทตั พรหมเอ๐ยพรหมทตัจอมกษัตริย๑ผ๎ูชรา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

39 คนธรรพ๑ นาคเอยนาคเวรถูกเจ๎าเกณฑ๑ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

40 ชาละวัน ศิระได๎ยินมา เรื่องกุมภาถํ้าอาถรรพ๑ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

41 ไกรทอง จะขอกลําวความไปตามทํานอง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

42 รจนา รจเอยรจนาเจ๎าเกิดมาด๎วยกุศล ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

43 ดาวลูกไกํ 1 โอ๎ชวิีตคิดไฉนใครหนอใครลิขิต ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

44 ดาวลูกไกํ 2 พระธุดงค๑ลงกรด ตะวันก็หมดแสงสอํง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

45 ดาวจระเข๎ 1 จะกลําวความตามสาระ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

46 ดาวจระเข๎ 2 กระสบักระสาํยกระเสอืกกระสน ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

47 ดาวม๎า 1 โอ วณิพกขอสาทก ยกตํานานถึง ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

48 ดาวม๎า 2 ทรงพระขันธ๑ เอ๎อ ปั่นเมาลี ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

49 นกกระจาบ จะขอหยิบยกเรื่องนกกระจาบ ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ √

50 จําใจจาก สดุระกําช้ําตรมระทมอุรา ไวพจน๑ เพชรสพุรรณ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259210 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 ห๎องนอนคนจน ห๎องนอนของคนจนๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

2 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

3 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอํแวว ตําย อรทยั √

4 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

6 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

7 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูํน้ี..มีคําแคํเพียงแอบมอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

9 รูปสจีางตั้งหัวเตียง สายลมความหลัง พัดหนังสอืใจพลิกคืน ตั๊กแตน ชลดา √

10 อกหักซ้ําบ๎อยบํอย ยอมรับวําซื่อเกินไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

11 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 หัวใจที่ถูกอ๎ายทิ้ง ทกุหยดนํ้าตาบํได๎มาฟรีๆ แตํแลกด๎วยใจ ตําย อรทยั √

13 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

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

15 เขาไมํใชขํองเรา เขามิใชขํองเรา เขามิใชขํองเรา วรานุช พุทธชาติ √

16 คนจนขอสทิธิ์ เกิดมาชาติน้ี..พี่มีแคํสทิธิ์เลือกตั้ง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินมนต์เพลง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ(ต้านานเพล

คนจนเหงาใจ
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17 ขอสทิธิ์แคํร๎องไห๎ ชาติน้ีเกิดมา เหมือนเทวดาไมํรัก ตําย อรทยั √

18 อยําฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

19 คนจนเป็นไง โถเจ๎าหน๎ามลคนจนเจ๎ารักไมํได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

20 ดอกไม๎ไร๎แจกัน ดอกไม๎อยํางฉัน สสีนัคงไมํถูกใจ วรานุช พุทธชาติ √

21 ก๎อนดินริมทาง คนจนคืออ๎ายถึงตายก็ไมํเป็นขําว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

23 มาจากดิน คนมาจากดินบํเคยลืมกลิ่นความจน ตําย อรทยั √

24 หลีกทางให๎เธอ ต๎องขอโทษททีี่ฉันน้ีมาชา๎ไปหนํอย เอกราช สวุรรณภูมิ √

25 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 เอารักให๎เขา เอาเหงาให๎ฉัน แคํบอกวําเลิกกัน เธอคิดวํามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

27 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

28 มีบ๎างไหมรักจริง พี่จ๐าคําสญัญาพี่จําได๎ไหม พี่บอกรักน๎อง ตําย อรทยั √

29 อ๎อมกอดคนโซ อ๎อมกอดคนโซไมํโรแมนติค ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 จักรยานคนจน คนจนอยํางพี่ ไมํมีเงินเป็นอํานาจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

31 สาวนาคอยคูํ มอง...เหมํอมองทอ๎งฟ้ายิ่งพาใจเศร๎า เปาวลี พรพิมล √

32 ควงเงาเที่ยวงาน ใสยํีนส๑ตัวเกํา..เดินเหงาเหงา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

34 กินข๎าวกับเงาใจ ข๎าวแกงร๎านเกํา ที่เราน่ังกินครั้งกํอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

35 ผ๎ูเสยีสละ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

36 ที่รักเรารักกันไมํได๎ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมํได๎ เปาวลี พรพิมล √

37 รักฉันทําไม เอกราช สวุรรณภูมิ X

38 หัวใจที่ใชแ๎ล๎ว คนสูช๎วิีตอดีตไมํสวยหรอกน๎อง วันวาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 จูบแล๎วลา ลมจูบลูบไล๎ข๎าวรวงจนเม็ดข๎าวรํวง ตั๊กแตน ชลดา √

40 จูบไมํหวาน จูบพี่หวานน๎อยไปหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 ยอม สองคําเทาํน้ันที่ทําฉันเหมือนดังคนบ๎า เอกราช สวุรรณภูมิ √

42 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

43 สวัสดีความจน สวัสดี สวัสดีความจน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เป็นแผล จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 เกลียดวันอาทติย๑ เกลียดวันอาทติย๑ โรคเหงาทําพิษทกุที วรานุช พุทธชาติ √

46 อยําเปิดเพลงน้ัน หมุนคลื่นเหงาๆ อยูํในห๎องเชาํ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ร๎องไห๎กับเดือน มองดูเดือนเหมือนเตือนให๎ใจคิดถึง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

48 หลั่งนํ้าตาลาแฟน เอกราช สวุรรณภูมิ X

49 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

50 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

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

3 คนบํมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคํกอดก็บํเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

5 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย √

6 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

8 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุํนไอไปเลี้ยงหัวใจไมํพอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 ใจสารภาพ แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน ตําย อรทยั √

10 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน มนต๑แคน แกํนคูน √

13 เจ็บน้ีไมํมีวันจาง ไมํร๎องได๎ไงก็มันเสยีใจไปแล๎ว ตั๊กแตน ชลดา √

14 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ โน๏ต เชญิยิ้ม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559047 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

2 ยินยอม (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

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

4 ที่เดิม (Live น่ังเลํน) เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

5 สขุาอยูํหนใด (Live Audio) ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

6 หํางไมํไกล(Version น่ังเลํน) เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

7 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผําน ต๎องเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

8 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

9 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให๎กันเอาไว๎กํอน แสตมป์ √

10 จิ๊จ๏ะ อยําโกรธกันเลย ยกโทษให๎ฉัน สงิโต นําโชค √

11 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

12 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

13 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

14 ปลํอย (Live Audio) เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

15 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

16 เพียงรัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ยืนอยูํคนเดียว ชาํงเปลําชาํงเปลี่ยว ลุลา √

17 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

18 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
สลา คุณวุฒ ิเพลงครูยังอยู่ในใจ

นั่งเล่น Festival Live Audio Concer
TRACK ช่ือเพลง
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19 ไมํตํางกัน (Rearranged) 25 Hours X

20 บัวช้ํา นํ้าขํุน (Soul+Ballad V.) เปิดฉากอยํางเร๎าใจ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

21 ทะเลสดีํา(Live Audio) ช.ทะเลสดีํา ไมํมีแสงไฟ มองไมํเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ๑ กฤดากร ณ อยุธยา √

22 จุดอํอนของฉันอยูํที่หัวใจ(V.น่ังเลํน) รู๎ตัวดี วําทําตัวไมํเหมือนใคร คิดอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

23 จืด อยูํมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

24 ยินดีที่ไมํรู๎จัก ไมํรู๎วําเธอเป็นใคร ไมํรู๎วําฉันเป็นใคร 25 Hours X

25 เขียนไว๎ข๎างเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูํลับๆ แสตมป์ √

26 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

27 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

28 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง (Live น่ังเลํน) ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559034 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 กาลครั้งหน่ึง ตลอดกาล เราในวันน้ี ต๎องจากกันแล๎วมาไกลสดุ GETSUNOVA √

2 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

3 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

4 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

5 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA √

6 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

7 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

8 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

9 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

10 ความมืดสขีาว (OST.ซีรี่ย๑ ARROW) โลกน้ีอาจสวยในสายตา แตํเบื้องหลัง GETSUNOVA √

11 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

12 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ (เวอร๑ชัน่พิเศษ) พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

13 แตกตํางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA;พลอยชมพ;ูภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

14 ดอกไม๎ปลอม ดอกไม๎ ดอกน้ีที่ให๎เธอ มีความหมาย GETSUNOVA √

15 รอยจูบ ยังจําได๎ดี วันคืนที่มี ริมฝีปาก GETSUNOVA √

16 กุหลาบ ความต๎องการ ความต๎องการ เด็ดกุหลาบ GETSUNOVA √

17 รูปภาพ ในคืนที่ฟ้า ไมํมีแสงดาว ชาํงเงียบเหงา GETSUNOVA √

18 Black Magic เวตมนต๑ ที่ใชเ๎มื่อคราวที่เจ็บ ทําให๎ใจ GETSUNOVA √

19 เศษสวํน เพียง...ได๎มีเธอ ไมํสนใคร คนอื่นแล๎ว GETSUNOVA √

20 Season ฤดูกาล ที่เรารํวมทางด๎วยกัน GETSUNOVA √

21 กลํอม หากการเดินน้ันทําเธอต๎องเจ็บ หากการ GETSUNOVA √

22 คําตอบ ความหมายของรักน้ันเป็นเชนํไร GETSUNOVA √

23 เธอและฉัน (พูด)"และในวันน้ัน ฉันได๎พบกับเธอ GETSUNOVA √

24 วํางเปลํา ในห๎องมีที่วํางเปลํา จําได๎ไหม GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 กาลครั้งหน่ึง ตลอดกาล เราในวันน้ี ต๎องจากกันแล๎วมาไกลสดุ GETSUNOVA √

2 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

3 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

4 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

5 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA √

6 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

7 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

8 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

9 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

10 ความมืดสขีาว (OST.ซีรี่ย๑ ARROW) โลกน้ีอาจสวยในสายตา แตํเบื้องหลัง GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559045 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/05/2559 1 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

2 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

3 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

4 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

5 ขอให๎โชคดี เข๎าใจดีที่เธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอ พลพล √

6 ไมํเสยีใจที่รักเธอ อาจจะไมํมีเหตุผลใด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

7 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี วง SOFA √

8 Miss call นานไป ไมํดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

9 แจกัน งามจนต๎องชม เกินจะขํม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

10 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

11 วันน้ี...ฉันมีเธอ ก็ไมํรู๎วําอะไรทําให๎เราได๎พบกัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

12 เสน๎ทางน้ี หากความรักเป็นดังเสน๎ทางสายหน่ึง วรรธนา วีรยวรรธน √

13 ฤดูที่ไมํเปลี่ยน จะมีเดือนไหนไหมที่ไมํร๎อน บางเดือน วง Tea for three (ใหม)ํ;BANANA BOAT √

14 ทะเล (ไมํมีปลานํ้าจืด) ถึงแม๎ทะเลจะไมํมีปลานํ้าจืด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

15 เพิ่งรู๎วํารัก จากกันไปไกล ได๎แตํคิดถึง นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

16 อยากบอกวํารัก อยากเดินเคียงข๎างเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

17 กลับมาสกัครั้ง อยูํตรงไหนรู๎ไว๎มีคนที่หํวงอยูํ วรรธนา วีรยวรรธน √

18 รักไมํมีคําตอบ ฉันรู๎วํารักครั้งน้ียังทําให๎เราข๎องใจ เชษฐา ยารสเอก √

19 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมํคิดวําฉันวําฉันจะรู๎วําคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินBoxSet CD Getsunova The First Album

Getsunova The First Album

genie - Back to the hitz
ช่ือศิลปิน
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20 ฝากไว๎ในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมํได๎มีความสําคัญ 3DC(Three Dee Cee) √

21 อยากอยูํตรงน้ีตลอดไป เธอไมํต๎องบอก เรื่องราวที่เธอได๎ DAY TRIPPER √

22 ฉันไมํได๎เอาอะไรมาเลย ควรจะมีดอกไม๎ เตรียมไว๎รอพบเจอ BIG APPLE √

23 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังค๎างใจอยูํ SUPER GLUE(1) √

24 ถามหนํอย ก็อยากจะบอกจะตาย วําใจนํะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

25 เจ๎าหญิงคนตํอไป เน่ินนานที่ฉันยังแปลกใจ เหตุใดเจ๎าหญิง วง Blissonic √

26 ไมํรักเธอได๎ยังไง ฉันยังมั่นใจเสมอวําเธอไมํเคยลืมฉัน BUDOKAN √

27 ฉันโต๏ะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวํารักเธอ จะเชา๎จะสาย ไท ธนาวุฒิ √

28 หํวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเ๎ราทน พลพล √

29 รอ ปิดตัวเองให๎มืดมน อยํางคน กะลา √

30 วันน้ัน สิง่ที่เห็น และความจริงที่เป็น อาจไมํมี นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

31 ตบหน๎า อยํามาเห็นใจ อยํามาสงสาร วาสนา √

32 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

33 ตัดใจ เพราะเธอคือแก๎วตาของฉัน VENUS √

34 ปากไมํตรงกับใจ ใหมํก็คือเขา เกําก็คือฉัน ยอมรับแล๎ว ประจักษ๑ สงค๑อิ่ม(เรย๑) √

35 เธอหมดใจ หลายครั้งที่มองหน๎าเธอ มันทําให๎ฉัน นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

36 เพลงบอกรัก ก็อาจจะเป็นคนไมํสําคัญคนหน่ึง บรรเจิด สนิธุฉ่ํา √

37 อยําดีกับฉันเลย เธอเข๎ามาวนเวียน เธอเข๎ามาหา 3DC(Three Dee Cee) √

38 อยําปลํอยให๎เขาเห็นนํ้าตา เมื่อเขามีเสน๎ทางของเขา BUDOKAN √

39 ตอบได๎ไหม เธอบอกไมํได๎ตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

40 คนทั้งคน ไมํจําเป็นต๎องเสยีใจ ไมํต๎อง ไท ธนาวุฒิ √

41 ขวดนํ้าตา นํ้าตาเลยเชด็หัวเขํา เขาไมํรักเรา วาสนา √

42 อยูํร่ําไป อาจเป็นฟ้ากําหนด ให๎เราเดินแยกทาง ประจักษ๑ สงค๑อิ่ม(เรย๑) √

43 ไมํใชกํ๎อนหิน ฉันรู๎ รักน้ีมันเสีย่ง เมื่อฉันเป็นเพียง VENUS √

44 ไมํอยากทําให๎ลําบากใจ วันที่เธอน้ันเจอกับเขา วันที่เราต๎อง BUDOKAN √

45 รักเธอเทาํฟ้า เธออยากได๎ยินวํารัก แล๎วก็จากไป เอกมัย √

46 ฝาก ขอคุยหนํอยได๎ไหม ขอคุยแคํไมํนาน FLY √

47 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

48 น๎องรักนักร๎อง ฉันน้ันทุํมเท เทให๎เธอไปทุํมทิ้ง วาสนา √

49 ไชยา ทําไมๆ โลกน้ีถึงมีแตํปัญหา BUDOKAN √

50 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

หน้า 14/14


