
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260114 ท้าซ้้า

วันที่วาง 04/05/2560 1 รอยยิ้มนักสู หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกอน LOSO √

2 ผูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

3 ผานมา ผานไป หยุดรองไหเถิดที่รัก หยุดพักใจเสยีบาง เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

4 เธอยังมีฉัน แมมีคนอาจไมเขาใจ สิง่ที่เธอทุมเทไป เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

5 แม ปุานน้ีจะเป็นอยางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

6 ดวยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทากาวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

7 เพื่อนใจ หากวันน้ีไมมีเธอ ก็ไมรูวาฉันจะเป็น LOSO √

8 แรงสดุใจ ไปใหสดุทาง เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

9 กลาที่จะฝัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

10 คน (2) เสนทางชวิีตที่คนน้ันตองเดิน LOSO √

11 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

12 เสนทางชวิีต บานหนูอยูไกล ออกไปทางทศิเหนือ LOSO √

13 เด็กเอเยเด็กนอย เด็กเอเย เด็กเอเย เจาเด็กนอย LOSO √

14 อยาเห็นแกตัว เงินทองไดมารักษาอยางดี LOSO √

15 ขามฉันไปกอน กาลครั้งหน่ึง กาลครั้งหน่ึง ซึ่งนาน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

16 โชคดี เพื่อนเอย ถึงเวลาตองไป เพื่อนเอย LOSO √

17 จงทําดี จงทําดีกอนที่จะไปเกิดใหม เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

18 ตองทําได จําตองจากบานมา จําตองลาแสนไกล เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

19 โลภะ โทสะ โมหะ สิง่ทั้งหลายทั้งปวง ไมควรยึดมั่น เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

20 อยายอมแพ(โดยที่ยังไมตอสู) เสนทางน้ันฉันเคยเดินผานมา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

21 เด็ก ต.จ.ว ฉันเหมือนคนเดินหลงทางในเมืองใหญ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

22 พอแมกลับบานหนอย พอไมกลับบาน แมก็ไมอยู ฉันไมรู เสกสรรคแ ศุขพิมาย;เล็ก คาราบาว √

23 ผูนําอยูที่ใจ สิง่ที่เราคิดในตอนน้ัน สิง่ที่เราฝัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

24 ดาว ในยามที่ฉันเหมอมองบนทองฟูา LOSO √

25 ประเสริฐ เดินตอไปดวยใจลําพอง ไมใชคะนอง LOSO √

26 อิสระเสรี อยากจะโบยบินไปใหสดุขอบฟูา LOSO √

27 คิดถึงบานเกิด คิดถึงบานเกิด คิดถึงเพื่อนเกา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

28 ฝันที่อยูไกล (Live Version) ทกุครั้งที่เราไมเขาใจ สํานึกเดียวดาย ไมโคร;เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

29 Harley Thailand ชวนเพื่อนมาข่ีฮาเลยแ เอามันเทๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

30 อยาถอยแมแตกาวเดียว ทอใครก็เคยทกุคน สบัสนเราทกุคนลวน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

31 โลกใบใหม ชวิีตแสนยินดี ไดมีวันน้ีแสนจะมัน LOSO √

32 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

33 ทะเลใจ เหมือนชวิีตไดผานเลยวันแหงความฝัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

34 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟูา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

35 อยูตลอดไป แหงนไปบนฟูาไกล หัวใจยังแนวแน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

36 ขับรถใหมันตามกฎ รามอินทรา ประชาชืน่ งามวงศแวาน LOSO √

37 ยอดดวงใจ ดวงนอย ของพอ ชวิีตผันผาน วันวานที่ปวดราวหน่ึงใจ เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

38 คนไทยหัวใจเดียวกัน ปูุเป็นคนไทย ยาก็คนไทย อะไรอะไร เสกสรรคแ ศุขพิมาย;อําพล ลําพูน(หนุย);ตูน Bodyslam√

39 รวมเป็นไทย เราไมตางกันเลย ไมวาจะเกิดที่ไหน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

40 สายเลือดไทย ทกุคนเกิดมาลวนมีสายสมัพันธแ ทั้งเธอ เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

41 ฉันรักประเทศไทย ตั้งแตเกิดมา เป็นลูกผูชายไมไดกลัว เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

42 ใจสลายที่ราชประสงคแ เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

43 รักเมืองไทย ภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทย ทะนงไวในใจตน LOSO √

44 รักและสนัติ เกิดมาชวิีตหน่ึง บนผืนแผนดินไทย เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

45 เทอยางไทย รอง...ฉันก็รองแบบไทยๆ ยิ้ม...ฉันมี เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

46 ทาวสรุนารี ทาวสรุนารี ทาวสรุนารี ทาวสรุนารี LOSO √

47 หยุดสงคราม หยุดสงครามกอนไดไหม หยุดสงคราม เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

48 เมืองกาญจนแ การเมืองมันหวยแตก กินสมตําใสปลาแดก เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

49 พอ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

50 ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260097 ท้าซ้้า

วันที่วาง 04/05/2560 1 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

2 ฉันไมมี T_T X

3 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

4 ตนง้ิวกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

5 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

6 กี่ครั้งก็ยังไมเข็ด ผูหญิงใจราย ผูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชม แชมรัมยแ;ตาโอเ วงเชอรแ √

7 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

8 ปิดตาขางนึง ทรงไทย X

9 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงเพ่ือชีวิต ฮิตล้านเปอร์เซ็นต

ช่ือศิลปิน
SEK LOSO รอยยิ้มนักสู้

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2560
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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10 เพื่อนแท วง กางเกง X

11 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

12 เสร็จแลว พูดจาจ฿ะจเาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

13 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

14 ใจหมา T_T X

15 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกวเป็นเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมสแ ชนิกฤช √

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

17 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมยแ √

18 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

19 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

20 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

21 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

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

23 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

24 ขวัญใจmc บ.เบิ้ล สามรอย X

25 หัวใจ MC โอ พารา X

26 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

27 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

28 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

29 แฟนคนใหม วงกลม X

30 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

31 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอเ วงเชอรแ X

32 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอฉันก็อยูเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

33 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมยแ √

34 ไอยะตัวไหร วงจุลินทรียแ X

35 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

36 มันไมงาย ทรงไทย X

37 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

38 มากกวาฝูงหมา วง กางเกง X

39 ที่หน่ึงคนสดุทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

40 คืนน้ีเหงาเทากันไหม ฟูาเบื้องบนคืนน้ีไมมีจันทรแ แตบนน้ัน โกไข;นายสน √

41 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

42 นานานานานา ทรงไทย X

43 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

44 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

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

46 หนาอยางฉันมันโงใชไหม น่ีนะเหรอ ที่เคยสญัญาจะหยุดที่ฉัน เจมสแ ชนิกฤช √

47 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

48 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชม แชมรัมยแ √

49 ผูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

50 เจาชายทายซอย ลงรถเมลแเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

เจ้าหญิงหมอล้า ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260095 1 บพอเซาฮักเขาแลวบอ หละเวลาน้ี ยามไดเหลียวนอเห็นหนา มนตแแคน แกนคูน √

วันที่วาง 04/05/2560 2 ขวัญใจหนุมไกลบาน ละเวาจากใจหนุมไกลบาน หลงฮักสาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

4 แยกทางเพราะหางเหิน ยามหางไกลลับตาสญัญาก็เสือ่มความหมาย ไหมไทย ใจตะวัน √

5 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

6 เบิดฮักอายแลวบอ หมดฮักอายแลวบ...เบิดใจตอแลวบอหลา มนตแแคน แกนคูน √

7 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟี่กับอาย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สนิชยั √

9 คิดฮอดสาวฟังลํา ละแสบหัวใจปานไฟจี้ อายยืนเทงิเวทบี ไหมไทย ใจตะวัน √

10 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

11 รอปาฏิหาริยแ ละเหลือความหวังทางสดุทาย พอเป็น มนตแแคน แกนคูน X

12 สาวนาขาแดนซแ พอฝนลาฟูาสัง่ เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 ไอหนุมชมุชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนแยังไปไตหนู ศร สนิชยั √

14 เป็นจั่งใดเละบัดน้ี อยากสถิามใจนองนาง มันเกิดอีหยังข้ึน ไหมไทย ใจตะวัน √

15 สบตาหนาฮาน พอแตเปิดผามานกั้งผูใดเน่ังเดอ พี สะเดิด √

16 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแแคน แกนคูน √

17 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชยีรแหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สนิชยั √

19 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

20 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

21 อดีตรักมักสาวครู ฟังเสยีงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแแคน แกนคูน √

22 หัวหนาผูบาวแนว อยากเป็นแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สนิชยั √

23 จิ๊กโกเหาเกิบ ถอดไวหมองน่ีจําได..จําได เกิบคูใหม ไหมไทย ใจตะวัน √

24 เดอะนางเดอ พอหนาผูสาวซ่ํานอย จําอายกิหลอย พี สะเดิด √

25 ผูกเสีย่วอาเซี่ยน โอ..โอ..โอ โอ โอ โอย..แลวก็ โอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษแ √

27 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

28 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

29 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิต เจ้าชายล้าซ่ิง 
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30 เบอรแโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรแโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

31 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

32 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

33 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

34 เฒาหัวงู เอามาๆซีมาชวยกันทลีะมาชวยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

36 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

37 อยากมีแฟนเป็นโหล ดาหลา ธัญญาพร X

38 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

39 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดน้ี...ขอจงฟังเอาถอน ฟังกลอนนองสวิา ดอกออ ทุงทอง √

41 ลําแคน..อยากเซาเป็นโสด บัด..น้ี ขอคนฟังเหนียวแนน เสยีงลําแคน กานตอง ทุงเงิน √

42 อานกินผัวเผ่ิน ดาหลา ธัญญาพร X

43 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน สาวแย เจติยา X

44 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษแ X

45 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสยีงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

46 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

47 แขนอั้นตั้น ดาหลา ธัญญาพร X

48 มาหาวนํากัน สาวแย เจติยา X

49 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษแ √

50 หลอยผัวมาออกลาย ดาหลา ธัญญาพร X

เผยแพร่/

เฉพาะกิจ เป๊ก ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260185 1 ใจกลางความรูสกึดีดี (ละครพริกกับเกลือ)แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ);วิน Potato √

วันที่วาง 04/05/2560 2 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 จากน้ีไปจนนิรันดรแ แคไดมองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

4 รักครั้งแรกและครั้งสดุทาย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมรูเลยวาใจฉัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

5 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวแเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

6 หรือแคขําขํา เอามือขางหน่ึงจับมือฉันดูสริะหวาง เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ตั้งใจ วันเวลาที่หมุนเลยไป ทําใหสิง่ไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

8 อยากใหแววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมมีสทิธิ์แมจะคิด เธอจะใกลชดิกับใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

9 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

10 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

11 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได(ล.แววมยุเหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปิดบัง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

12 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทวีาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

13 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ใหฉันตองเลือก เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 เวลากับใจคน ฉันไมคิดแคนและไมเคืองอะไรเลย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

15 ชูในใจ รูวาทําผิด ที่ใจแอบคิดแยงของ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

16 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีตองมา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

17 เราทกุคนจะผานไป อาจจะเป็นสิง่ที่เราไมไดเตรียมใจ จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

18 ถูกคนแลว จะบอกเธอไปวันน้ันก็กลัวไมดี เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

20 สงเพลงน้ีคืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟูาทะเล จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

21 การแดใบหน่ึง เธอคงสบัสน และคงแปลกใจ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

22 อิ่มใจ เมื่อไดอยูกับเธอกี่ครั้ง กี่ครั้ง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

23 หมดใจ จากคนที่เคยผูกพัน จากวันที่เขาใจกัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

24 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

25 แลวแตหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 ตั้งแตวันน้ัน ขอความที่เธอน้ันใหฉันในวันวาน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

27 ไมรัก..อยาฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

28 เพราะรู...วารัก หยุดวาตัวเอง หยุดโทษตัวเองซะที จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

29 สดุทายก็ตองรักกัน (ล.สญัญาแคนแสนรัก)ฉันกับเธอ เจอะเจอกันเพื่อจะทะเลาะกัน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

30 รักคือรัก เชือ่ไมเชือ่ไมรู จะเชือ่ไมเชือ่ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

31 พูดมาเถอะ นํ้าเสยีงที่ดูเปลี่ยนไป ฉันน้ันก็พอเขาใจ จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

32 มีหัวใจแตไมอยากรัก ก็เพราะเคยแตเจอคนใจราย ใจราย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

33 นารัก นา LOVE โอ฿ะๆ โอ โอะ โอ โอะ โอ จีบเธอไดไหม เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

34 บอก อยากใหเธอรูเรื่องบางอยาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

35 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทวีาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

36 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

37 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีรแ เสรีรัตนแ √

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

39 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

40 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟูา นิก รณวีรแ เสรีรัตนแ √

41 จะอยูตรงน้ีจนวันสดุทาย(ล.หงสแสะบัดลาย)ความสมัพันธแที่เกิดในวันที่ผาน ทําให AB NORMAL √

42 ชวิีตฉันเป็นของเธอ (ล.แมยายคงกระพัน)เรื่องที่ดีที่สดุในชวิีตฉัน น่ันคือการ นิก รณวีรแ เสรีรัตนแ √

43 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

44 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทกุที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

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

46 จากน้ีไปจนนิรันดรแ (ล.สาวนอยรอยเลมฯ)แคไดมองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษแ √

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

48 วันสขุ ใหดาวบนฟูามาแทนแสงเทยีน มีลมเย็นๆ กอย รัชวิน วงศแวิริยะ √

49 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา กอย รัชวิน วงศแวิริยะ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิตเปิดหน้ากาก
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50 ดําจัง เพราะดําไปหนอยใชไหม เธอจึงได เสนาหอย;Buddha Bless √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260098 ท้าซ้้า

วันที่วาง 04/05/2560 1 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

2 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

3 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

4 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

6 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

7 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

8 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

9 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

10 น่ังเฝูาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เอกพล มนตแตระการ √

11 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

12 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

13 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ตาย อรทยั √

14 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

16 ความตองการทางแพทยแสงู เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

17 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

18 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

19 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม เอกพล มนตแตระการ √

20 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

21 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษแ √

22 ทิ้งนามาสรางฝัน ฝนทิ้มฟูา เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนตแแคน แกนคูน √

23 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

24 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสน่ัิงรอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

26 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช พี สะเดิด √

27 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

28 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

29 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

30 อวยพรขางรั้ว รอยยิ้มของอาย แทนฝูายผูกแขน เอกพล มนตแตระการ √

31 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

32 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

33 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทยั √

34 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

36 หนุมขอนแจน เป็นหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

37 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

38 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

39 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ฝากรูปจูบแกม กระเปาสตางคแวาง บ นออายขอจองไว เอกพล มนตแตระการ √

41 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอแวว ตาย อรทยั √

42 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

43 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

44 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชยีรแหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 โสดบพออยาหลอใหเห็น โสดบรอยเปอรแเซ็นมาหลอใหเห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษแ √

46 แวนวิเศษ ขอยเป็นคนอยูภาคอีสาน อาชพีการเงิน พี สะเดิด √

47 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

48 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

49 เด็กปั๊ม ขอยจากอีสานหลายปี เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทยั X

50 ดีกวาอยูเปลาๆ วางงานรําคาญหัวใจ คิดหากําไรจะเก็บ พี สะเดิด X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260118 ท้าซ้้า

วันที่วาง 04/05/2560 1 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

2 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

3 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

4 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

5 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

6 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

7 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

8 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

9 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

10 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

11 ไมเห็นฝุุน เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

12 เธอทําใหฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

13 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

14 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

15 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

16 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ใจพังกลางวงเล่า

แกรมม่ีโกลด์ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 3
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17 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

18 พื้นที่ทบัซอน เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

19 ใครเจ็บกวา ETC X

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

21 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

22 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

23 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

24 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

25 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

26 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

27 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

28 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

29 ฟูา TATTOO COLOUR X

30 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

31 หองนอน Friday Night to Sunday X

32 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

33 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

34 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

35 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

36 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ X

37 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

38 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมยแ √

39 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

40 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

41 ถา ถาขับรถไปไมมีเสยีงเพลง ถาหมผาเอง MR.TEAM √

42 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแแจม √

43 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

44 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

45 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

46 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 ใจหมา T_T X

48 เสร็จแลว พูดจาจ฿ะจเาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

49 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

50 คูคอง กอง หวยไร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260075 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พรอมรอยนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเป็นทกุขแ อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

3 ไดอยางเสยีอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

4 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

5 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

6 เธอไมเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

7 แคเสยีใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

8 ผิดอะไรหรือ รูก็แตเพียง เธอคิดจะเดินไป ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

9 สกัวันหน่ึง พอเสยีท ีจบกันเสยีที คริสตินา อากีลารแ √

10 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

11 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป นัท มีเรีย √

12 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 เตือนใหจํา เตือนสกัคําใหจํา ใหม เจริญปุระ √

14 อุปสรรค มันเป็นยังไง ไอเรื่องอะไรที่มันทําลําบาก เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

15 ครั้งน้ัน ครั้งน้ันเพียงแตมีนํ้าตา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

16 รอน คืนน้ีมันรอน จะขม คริสตินา อากีลารแ √

17 หนอมแนมไปหนอย เป็นคนอยางน้ีแหละ บิลลี่ โอแกน √

18 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

19 ของดีๆ ของดีดีจะเอาไป ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

20 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 ขอคืน ใจดีๆ ใหเธอไวเก็บ คริสตินา อากีลารแ √

22 วางเมื่อไรมาอีกนะ วางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

23 ไมเอาละ ปิดตาปิดหู ล็อกประตูไวใหดีดี ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

24 ยังไงไมรูซิ มาเจอะเขาแลวซิ ใหม เจริญปุระ √

25 ทั้งทั้งที่รู คนโนน คนน้ีก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

26 พรุงน้ี (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 รอยคน เมื่อตองสญูเสยีใครไปซักคนหน่ึง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

28 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

29 เสยีใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

30 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

31 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

32 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

33 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

34 ก็เรารักกันไมใชหรือ เป็นอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

35 อยากหมุนเวลา เสยีดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

36 ทกุที่มีแตเธอ บอย ๆ ที่เคยยืนคนเดียวลําพัง นัท มีเรีย √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ฮิตล้านตลับ 4
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37 เสยีใจ ฉันเคยอยูใกลเธอ ยิ่งกวาใครในโลกเลย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

38 อดทนไว ปลอบใจเขาไวใหอดทน เหตุการณแ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

39 ไมเป็นไรจริงๆ ไมเป็นไรจริง ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

40 เสยีดาย อยากเห็นทองฟูาเป็นอยางวันน้ัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

41 ทําเป็นไมแครแ ทําเป็นไมแครแ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

42 เพราะไมเขาใจ เหมือนวาเราเคยผูกพัน รักกัน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

43 เสยีใจ เสยีฟอรแม อยูอยางน้ี มาตั้งนาน คริสตินา อากีลารแ √

44 มันไมจริง ฉันเฝูามองเธออยู ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม เจริญปุระ √

45 สองมือ สองตา หน่ึงใจ มือเรามีสองมือ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

46 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

47 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

48 คึกคักบอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว X

49 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

50 ใหมันเป็นไป เมื่อมีบางครั้งที่ยังเสยีดาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260079 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

2 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

3 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

4 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

5 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

6 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

7 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

8 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเราน้ันรักกันอยู แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน√

9 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

11 เขาใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ที่ดูเหมือนเธอไมแครแ สิง่ DA endorphine;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) √

12 อาจเป็นเพราะ คงตองโทษแสงดาว ทําใหเหงาเกินไป พลอยชมพู √

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

14 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

15 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

16 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

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

18 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

19 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมเลือนหาย The Yers √

20 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

21 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

22 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

23 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

24 นํ้าเต็มแกว วัน วันที่เป็นอยู เฝูาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

25 รูและเขาใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู Crescendo √

26 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

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

28 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

29 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒนแ เถรวอง √

30 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

31 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

32 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

33 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

34 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

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

36 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

37 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยู DA endorphine √

38 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

39 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

40 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปฺอป ปองกูล √

41 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

42 เขาชือ่อะไร เขาชือ่อะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

43 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

44 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

45 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

46 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

47 หลอกตัวเอง มองดูทองฟูามันชางกวางใหญ บัณฑติ แซโงว √

48 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด AB NORMAL √

49 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

50 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260096 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

3 อยาใหเมียรู มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 7 หนุ่มลูกทุ่งขวัญใจมหาชน 2

เธอมีฉัน ฉันมีใคร
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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4 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

5 คาถามหานิยม โอม..จะเปุาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

6 รอยาทารัก รุง สรุิยา X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

10 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

11 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟูา กมหนามองดิน ไมคแ ภิรมยแพร X

12 บานพักใจ ผมเปิดบาน ไวบริการคนอกหัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

13 คิดผิดคิดใหม รุง สรุิยา X

14 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

15 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

17 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณียแ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

18 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝูารอรัก นองคงไมอยาก ไมคแ ภิรมยแพร √

19 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก฿ ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 รักคุณดอทคอม รุง สรุิยา X

21 อยาฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ √

22 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

24 คนนอกสายตา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

25 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมคแ ภิรมยแพร √

26 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

27 พอ รุง สรุิยา X

28 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

29 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

31 สาวคลองจินดา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

32 ไอหนุมรถไถ ไดข่ีเกเงฟังเพลงลูกกรุง อยาลืมลูกทุง ไมคแ ภิรมยแพร √

33 นํ้าตาหลนที่โคราช น่ังรถทวัรแดวยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

34 หัวใจซีร็อกซแ รุง สรุิยา X

35 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรแเซ็นตแแตเป็นไดแคความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

36 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

38 อกหักตอนพักยก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

39 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

40 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

41 ผูปราชยั รุง สรุิยา X

42 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

43 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

45 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

46 โกสมัพี มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

47 แฟนเอเยแฟนเรา แฟนเอเย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 จิ้มจุม รุง สรุิยา X

49 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สวุรรณภูมิ X

50 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสขุมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260094 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

3 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

4 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 คูคอง กอง หวยไร X

6 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

7 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

8 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

9 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

10 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

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

13 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

14 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

15 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

16 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

17 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

18 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

19 คิดถึงคนที่บคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หานํ้าใจไมเห็น ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

20 บอกใหไปกับเขา บอกใหไปกับเขา บอกใหเจาตัดใจ ดุย เชยีงรัมยแ X

21 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

22 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
50 ลูกทุ่งฮิต...โดนใจ
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24 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

25 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

26 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

27 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

28 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

29 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

31 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

32 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

33 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เป็นจั่งใดเละนอความฮักของเฮาวันน้ี ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

34 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

35 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

36 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

37 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

38 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

39 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

40 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

41 นางฟูากับคนกอซอ เพียงแคอายพอหนา ซําน้ีอายก็ดีใจ ดุย เชยีงรัมยแ X

42 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

43 พอสไิดบ สาวแย เจติยา X

44 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

45 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

46 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

47 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

49 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260077 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

2 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

3 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

4 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

5 คืนขามปี มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิน้คืนน้ี DA endorphine √

6 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

7 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

8 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

9 รักแทมีจริงหรือเปลา เหมือนวาหัวใจไมเคยชนิ แมวามันถูกหลอก แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

10 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

11 ดูแลเขาใหดีดี ฉันไดพูดคุยกับเขาแลว ไดเจอะกับเขา DA endorphine √

12 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ√

13 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธแ √

14 ใครสกัคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันน้ันมีทกุอยาง อาจจะดูวา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

15 ไมแนใจ ตอบตัวเองไมได เธอทําไมเงียบงัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

16 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

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

18 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ Calories Blah Blah √

19 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

20 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

21 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอรแ คิ้ม √

22 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

23 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานที่ผานมา ปาลแมมี่ √

24 เลนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

25 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย โอง ณัชชา โจชศูรี √

26 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 พื้นที่ทบัซอน เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

28 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

29 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

30 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

31 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

32 ไมเคยถาม อาจเพราะวาเธอไมเคยถาม อาจเพราะ บอย Peacemaker √

33 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง)ดึงตัวเองกลับมาทกุท ีเมื่อฉันรูสกึดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

34 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

35 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

37 นํ้าเต็มแกว วัน วันที่เป็นอยู เฝูาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

38 นึกหรือวาไมรู อุตสาหแทําเหมือนเธอมีใจ อุตสาหแทํา ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

39 นํ้าแข็งในมือ ความเย็นชา ที่เธอเป็น ที่เห็นอยู ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

40 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

41 ลืมวารัก ไมรูวามันนานเทาไหรติดอยูในหวงเวลา พีท พีระ √

42 แคมาบอกรัก เพราะมันมี เป็นรอยพันคําที่ดีๆในหัวใจ คิงคอง √

43 คนที่เหงาเหมือนกัน แนใจ วาจะอยูไดคนเดียว คงไมจริง เกรซ เกวลิน √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
Divos & Divas Super Hit

หน้า 8/20



44 ไมรูจะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูในความกังวล ไมรูทางออก ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

45 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

46 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม พัดจัง √

47 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

48 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง กอลแฟ กิตติภพ ราชกรม √

49 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

50 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260127 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

2 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

3 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

4 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

5 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเป็นไร Bankk Ca$h √

6 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

7 ตลอดกาล Forever จบมาแลวกี่วัน ใหพนผานนานเป็นปี INSTINCT √

8 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

9 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

10 แหงน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

11 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

12 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

13 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝันไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

14 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

15 Oh Baby ความรูสกึตอนน้ี ชัน้นะชางโชคดี Jetset'er √

16 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

17 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซแ..หามปุวยฯ)ปลอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไวขางทาง วิโอเลต วอเทยีรแ;อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ X

18 ยินดี (Delight) ฉันน้ันมีบางสิง่ ที่ยังเก็บเอาไว พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);The Parkinson √

19 ความลับในใจ (Ost.รัก ชัน้ นัย The Underฯฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี ณัฐชา เดอซูซา;เปมิกา สขุเสวี;เอ็มมา เอมิกา กรานทแ√

20 เพื่อนไมจริง Polycat X

21 อยาเอาเรื่องจริงมาลอเลน สมมุติวาเธอจะไป ถาใจของเธอไมเป็นอยาง เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศแ √

22 ไมเคยคิดแคเพื่อน(I'm not your friend)ฉันซึมทกุททีี่เห็นใครใกลเธอ ฉันแอบไป มิว MBO ชษิณุชา ตันติเมธ √

23 ดีตอใจ ก็ตองคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา มาตัง ระดับดาว √

24 อาจเป็นเพราะ คงตองโทษแสงดาว ทําใหเหงาเกินไป พลอยชมพู √

25 ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) เวลาที่เธอขับรถ แลวไมมีที่จอดรถ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

26 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

27 ชางมัน(Whatever) Somkiat X

28 ความทรงจํา (ภ.Mind Memory 1.44ฯ)ภาพของฉันและเธอ ทกุสิง่ที่เธอใหฉัน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

29 เวลาเธอยิ้ม Polycat X

30 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

31 ประวัติศาสตรแ (ประกอบไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ 2)แตกอนอาจจะตองยอม เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม;รัฐนันทแ จรรยาจิรวงศแ√

32 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปฺอด Moderndog √

33 พบกันใหม POLYCAT X

34 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

35 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

36 ไมทิ้งกัน (Together) ฉันเคยคิดวาเสนทาง ที่ฉันเดินเพียงลําพัง Retrospect;Sweet Mullet √

37 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

38 ระเบิดเวลา การสัน่เทอืนทําสติฟั่นเฟือน ความเมามันสแ อพารแตเมนตแคุณปูา √

39 รักแรกพบ Tattoo Colour X

40 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

41 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

42 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

43 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

44 งายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

45 รักในมหานคร กทม.จองมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพารแตเมนตแคุณปูา √

46 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

47 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

48 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

49 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

50 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260093 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/05/2560 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

2 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

3 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

4 เธอทําใหฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

5 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

6 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

7 ยิ่งหามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

8 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

9 ใจหมา T_T X

10 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมฮิตน้้าตาขาร็อก

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ซ้ีดโดนใจ วัยว้าวุ่น 3
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11 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

12 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

13 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

14 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

15 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

16 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

17 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

18 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

19 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

20 งายๆเลย คําวารัก ที่เคยบอกกันกอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

21 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

22 หมดชวิีต(ฉันใหเธอ) หมดชวิีตฉันใหเธอ แตวันน้ีหัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอรแด √

23 ความพยายาม เหน่ือยลาเต็มท ีไมเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

24 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

25 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

26 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

27 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

29 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

30 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

31 รับไดทกุอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

32 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

33 ขออยูคนเดียว อยากใหถอยไป อยากใหไกลกันสกัพัก INSTINCT √

34 คําตอบสดุทาย AIRBORNE X

35 ความรูสกึของคนหมดใจ เหตุผลดีๆ ทั้งน้ัน..ที่เธอบอกมา วง ZHEEZ √

36 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

37 ฟังเขาใจแตไมรูสกึ รัก คําน้ีเธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

38 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

39 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

40 ออนวอน หากเป็นฉันที่ทําใหเธอเสยีใจ ชวยบอกได เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

41 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด THE SKIPPER √

42 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

43 หลอมละลาย โตโน & The Dust X

44 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

45 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

46 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

47 หองนอน Friday Night to Sunday X

48 ทรมาน Mahafather X

49 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

50 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260126 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

2 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

3 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

4 ยิ่งหามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

5 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

6 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

7 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

8 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

9 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

10 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

11 ปิดตาขางนึง ทรงไทย X

12 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

13 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

14 ขอบคุณเวลา Sukhumvit66(สขุุมวิท 66) X

15 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

16 ฉันไมมี T_T X

17 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

18 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

19 เชอืกวิเศษ (Acoustic Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

20 การเดินทาง(Backpack) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

21 ทรมาน Mahafather X

22 ยังเป็นของเธอ GiFt My Project X

23 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

24 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

25 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

26 ขอบคุณ โตโน & The Dust X

27 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเป็นไร Bankk Ca$h √

28 ตัวปัญหา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม X

29 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

30 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตเด็กบ้านๆ 2
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31 มันไมงาย ทรงไทย X

32 ไมรักก็ปลอย Cookie Cutter X

33 เศษหน่ึงสวนเกิน คนน้ีหรือเปลา ที่เมื่อกอนน้ันเธอ Pancake √

34 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมรูโชคดี หรือเรียกวาโชคราย SO COOL √

35 ปั้นปึง เทดดี้ โลโซ X

36 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด THE SKIPPER √

37 พี่มันจน วงแฟน X

38 ไมเจอกันนานนมโตข้ึนเป็นกอง วงดนตรี X

39 สวยว้ิงสวยเวง โจ฿ก การันตี X

40 ผูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

41 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

42 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

43 เคลียรแใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

44 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตเหมือนทกุอยางจะ S.D.F √

45 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

46 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

47 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

48 ภาพถาย กอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยู อดทนยิ้มสู Retrospect √

49 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

50 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260099 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

3 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

4 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

5 สายโจ฿ะ จิ้งหรีดขาว วงศแเทวัญ X

6 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

7 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปิดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

8 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

10 เมียพี่ไมรู สามารถ พยัคฆแอรุณ X

11 หนูเอาอยู จ฿ะ คันหู X

12 คนที่บานไมวาใชไหม มาแบบน้ี แลวมานัวแบบน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

13 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

14 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

15 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

16 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

17 เชญิตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

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

19 สะบัดบ฿อบ จิ้งหรีดขาว วงศแเทวัญ X

20 รักจริงใหติงนัง (รีมิกซแไทย) รุง สรุิยา X

21 รักนะ จุ฿บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแลว หญิงลี ศรีจุมพล √

22 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

23 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จเา พี่จเาพี่ งานปีใหมปีน้ี เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

24 ทาแปูงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกไพร เปาวลี พรพิมล √

25 เอ เอ฿ เอ เอ฿ เอ เอ฿ เจาอยาโยเย แจ฿ค ธนพล √

26 ยกซด ตกยามแลง ฟูาก็แดงลมก็เอื่อย เฮ็ดงาน พี สะเดิด √

27 ทายากหนูเยอะ จ฿ะ คันหู X

28 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทกุวัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

29 นารักอะ นารักอะ นารักอะ นารักอะ จิ้งหรีดขาว วงศแเทวัญ X

30 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

31 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

32 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

33 แตงงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเนอใหเธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

34 เธอจะอดข้ึนสวรรคแ (แต)เธอจะอดข้ึนสวรรคแ ถาทําให แจ฿ค ธนพล √

35 พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

36 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

37 แวนวิเศษ ขอยเป็นคนอยูภาคอีสาน อาชพีการเงิน พี สะเดิด √

38 เกาผิดที่ จ฿ะ คันหู X

39 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

40 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ เจมสแ จตุรงคแ √

41 นอยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

42 เปิดเบิ่ง เสยีงเพลงของนักรองชือ่ดัง พี สะเดิด X

43 เบื่อ บ฿ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

44 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

45 เขาใจตรงกันนะ มองๆๆอยูน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

46 เอ็กซเรยแหัวใจ รุง สรุิยา X

47 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

48 กระดังงากลางฟลอรแ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

49 หวานตา กุง สทุธิราช วงศแเทวัญ X

50 นักรองเงินรอย ไมเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช เลง ศรันยกันยแ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งเพลงมันส์...ฮิตติดรถ
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260119 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

2 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

3 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

4 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

5 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

6 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

7 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

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

9 อยาเหงาเรื่อยเปื่อย รูไหมฉันกลัวในความปลื้มใจตองบอกเธอ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

10 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

11 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

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

13 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

15 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

16 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

17 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

18 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

19 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

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

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

22 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมใชคนที่ฉันเฝูารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สวีุระ บุญรอด √

24 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

25 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

26 คนเจาชู(บีดับบีด)ู ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตก็คงไมถึงโหดราย มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

27 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

28 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

29 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

30 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice √

31 รัก..โลกาภิวัตนแ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง เกา จิรายุ √

32 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

33 สขุาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

34 อยากใหโลกแคบลง อยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

35 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

36 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธแ √

37 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

38 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

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

40 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ใหฉันตองเลือก เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

42 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสกัทไีดไหม อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

43 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

44 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

45 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ สงิโต นําโชค √

46 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

47 Soulmate คนๆหน่ึงกับใจซึมๆที่ยังเฝูาคอย Playground X

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

49 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

50 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนทกุที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260100 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 แววเสยีงซึง ใครหนอดีดซึงใหขาเจาซื้งซาน อรวี สจัจานนทแ X

2 กุหลาบเวียงพิงคแ กุหลาบเวียงพิงคแ ดอกน้ีบมีเจาของ อรวี สจัจานนทแ X

3 บุษบาเสีย่งเทยีน เทยีนจุดเวียนพระพุทธา อรวี สจัจานนทแ X

4 ฝากดิน ดินเจาเอ฿ยขาเคยอยูใกลมากอน อรวี สจัจานนทแ X

5 บารแหัวใจ หัวใจของนางเหมือนยังกับบารแ อรวี สจัจานนทแ X

6 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง อรวี สจัจานนทแ X

7 คืนน้ีพี่นอนกับใคร ทกุคืนนองนอนกับพี่ ค่ําคืนน้ีพี่นอนกับ อรวี สจัจานนทแ X

8 เหมือนขาวคอยเคียว ไดยินไหมพี่ เสยีงน้ีคือสาวบานนา อรวี สจัจานนทแ X

9 นองเป็นคนรักที่เทาไหร นองเป็นคนรักที่เทาไหร อรวี สจัจานนทแ X

10 สนัปุาตอง อายเอยบมีใจฮักขาแลว อรวี สจัจานนทแ X

11 สายนํ้าไมไหลกลับ โอความรักที่รางแรมไกล อรวี สจัจานนทแ X

12 ไทรโยคแหงความหลัง ทามกลางสายลมโบยโบก ริมนํ้า.. อรวี สจัจานนทแ X

13 คนสดุทาย ฉันจะรักคุณเป็นคนสดุทาย อรวี สจัจานนทแ X

14 นํ้าตาคนชัว่ เห็นขอบฟูานภาสลัว เหมือนผูหญิง อรวี สจัจานนทแ X

15 เจานํ้าตา โลกน้ีไมมีอะไรแนนอน อรวี สจัจานนทแ X

16 แมสอดสะอื้น โอยแมสอดสะอื้นระทมขมข่ืน อรวี สจัจานนทแ √

17 สาวสะอื้น โอตัวเราคิดไปชวนเศรา อรวี สจัจานนทแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ที่สุดเพลงฮิตค่าควรเมือง อรวี สัจจา

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Best Selection From Greenwave
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18 สาวบานแพน โอบานแพนหัวใจขาแสนระทม อรวี สจัจานนทแ X

19 สาวฝ่ังโขง สาวชาวฝ่ังโขงพอค่ําลง อรวี สจัจานนทแ √

20 สาวเหนือก็มีหัวใจ โอกระไรใจชายฮักงายทิ้งงาย อรวี สจัจานนทแ √

21 คิดถึงพี่ จากนองไปไกล อยูแหงไหน อรวี สจัจานนทแ X

22 ประทปีอธิษฐาน แปลกนัก ความรักน่ีเป็นไฉน อรวี สจัจานนทแ X

23 แดนดอกเอื้อง เอื้องดอกน้ีเพิ่งแยมผลิบาน อรวี สจัจานนทแ √

24 สาวชาวสวน โออกสาวชาวสวน อรวี สจัจานนทแ X

25 อุทยานดอกไม ชมผกาจําปาจําปี กุหลาบราตรีพยอม อรวี สจัจานนทแ X

26 ฝ่ังหัวใจ ฉันเหมือนลอยคอ ลอยคออยูในทะเล อรวี สจัจานนทแ √

27 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมแมน อรวี สจัจานนทแ √

28 พอพระในดวงใจ ไมนึกไมฝันวาจะพบกันได อรวี สจัจานนทแ √

29 คิดถึงเธอฉันอยากรองไห คิดถึงเธอฉันอยากรองไห โธเอเยดวงใจ อรวี สจัจานนทแ X

30 รักครึ่งทาง เธอตัดฉันลงแนหรือหัวใจ อรวี สจัจานนทแ X

31 ไวทกุขแกับหัวใจ อยาถามฉันเลยวาฉันเคยผิดหวัง อรวี สจัจานนทแ X

32 มารหัวใจ สิง่เดียวที่ปรารถนาคือรักของขา อรวี สจัจานนทแ √

33 เหมือนใจโดนกรีด ไมอยากจะคิดถึงวันเกา ๆ อรวี สจัจานนทแ X

34 คนพิการรัก รายจริง รายจริง ความรักที่ชงั อรวี สจัจานนทแ X

35 คืนคํารัก เมื่อเราพบกัน รักกันน้ันเป็นคราวแรก อรวี สจัจานนทแ X

36 กามเทพโกหก เคยหลงเชือ่วากามเทพแผลงศร อรวี สจัจานนทแ X

37 ผิดดวยหรือถาเราจะรักกัน ผิดดวยหรือถาฉันจะรักเขา อรวี สจัจานนทแ X

38 ฉันหรือคือทางผาน ฉันน้ีหรือคือทางผาน อรวี สจัจานนทแ X

39 ทั้ง ๆ ที่รู ทั้ง ๆ ที่รูวาเขามีคูอยูแลวมากอน อรวี สจัจานนทแ X

40 หลงเพอ หลงไหลใฝุฝันทั้งวันทั้งคืน อรวี สจัจานนทแ √

41 นานเกินรอ จากกันไปนานหลายปี อรวี สจัจานนทแ X

42 คิดเสยีใหม เพียงรักรางเหลือจะเฝูา อรวี สจัจานนทแ X

43 ที่แลวมาคิดวาเป็นทาน ฉันเคยใหความรักแทแกชาย อรวี สจัจานนทแ X

44 คําแถลงการณแของหัวใจ ถาเธอจะถามถึงฉัน วาใจน้ีน้ัน อรวี สจัจานนทแ √

45 แรมพิศวาส เห็นเดือนรูปเคียวเกี่ยวกิ่งฟูา อรวี สจัจานนทแ √

46 ดูดวงเดือน ดูดวงเดือนเหมือนเตือนความจํา อรวี สจัจานนทแ X

47 สาวเชยีงใหม ขาเจาเป็นสาวเชยีงใหม อรวี สจัจานนทแ X

48 สาวเจียงฮาย ไปไปเต฿อะไปแอว จังหวัดเชยีงฮาย อรวี สจัจานนทแ X

49 นํ้าใจชาวเหนือ หมูเฮาเอยขาเจาจักเผยถอยวาที อรวี สจัจานนทแ √

50 เสยีงซึงสัง่ลา เสยีงซึงดังแววแผวมา อรวี สจัจานนทแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260111 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 ฉันคนน้ีก็คน (ละครปุากามเทพ) เห็นฉันเป็นตัวอะไร เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

2 แคเธอบังเอิญรักเขา เธอกับเขา คงไมไดทําผิด แคทําตาม นันทดิา แกวบัวสาย √

3 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลยแ เจมีนา √

4 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

5 ไมขีดไฟกับดอกทานตะวัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

6 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

7 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

8 ครั้งน้ัน อุย รวิวรรณ จินดา X

9 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟูา สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

10 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุขแเพียงใด นันทดิา แกวบัวสาย √

11 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

12 อีกนิดนึง เบียดเขามาซิเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

13 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

14 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

15 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอรแ คิ้ม √

16 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

17 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลยแ เจมีนา √

18 เควงควาง สดุกล้ํากลืนยืนนํ้าตาคลอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

19 ลืมไมลง บอกใจใหลืม ลืมความเจ็บช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

20 แบงเธอ แบงใจ ไมบอกก็รู อึดอักใชไหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอรแ คิ้ม √

21 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผานมาน้ัน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

22 กอดหมอน กอดหมอน รองไห สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

23 เติมฝัน [เคหาสนแดาว] หน่ึงความฝัน หน่ึงความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

24 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทดิา แกวบัวสาย √

25 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วาเธอทํางานอะไร มาลีวัลยแ เจมีนา √

26 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปทั่ว วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

27 ไมยอมหมดหวัง ก็เคยฝันใฝุ และเคยมั่นใจในวันน้ี เจนนิเฟอรแ คิ้ม √

28 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทดิา แกวบัวสาย √

29 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะนอย สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

30 พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟูา อุย รวิวรรณ จินดา X

31 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

32 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

33 แบงฝันใหกัน มีเธอคนน้ี ที่เดินเคียงไหล ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

34 เพราะไมเขาใจ เหมือนวาเราเคยผูกพัน รักกัน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

35 รูไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู ที่เธอควรจะรู มาลีวัลยแ เจมีนา √

36 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

37 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมฮิต นักร้องสาว 90's
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38 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

39 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

40 ขอแคไดรู สดุทายเรื่องเราจบลงทกุอยาง มาลีวัลยแ เจมีนา √

41 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

42 ยิ่งใกล..ยิ่งไกล (ละครบริษัทบําบัดแคน)ใกลกันแคน้ี ใกลกันแคนิดเดียว เจนนิเฟอรแ คิ้ม √

43 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย นันทดิา แกวบัวสาย √

44 พรุงน้ี (ละครสงครามนางฟูา) ยังไดยิน ยังไดยินเสยีงใจตัวเองอยู มาลีวัลยแ เจมีนา √

45 อาจจะเป็นคนน้ี ผานความระทม ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

46 ฉันมีเธอ [สาวใชหัวใจชคิาโก] ไมเคยคิดเสยีใจกับวันน้ี บอกตัวเอง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

47 บวงรัก แมเราจะตางดวยกาลเวลา ความรัก ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

48 อาจเป็นเขา อาจเป็นเขาที่เราเคย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

49 จดเธอไวในใจ เขียนบันทกึไวมากมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

50 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560041 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

2 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

3 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

4 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

5 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปฺอป ปองกูล √

6 เจ็บแตจบ ถาตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

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

8 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

10 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

11 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

12 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

13 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

14 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชวิีตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

15 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

16 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

17 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 ไมมีอะไรใกลคําวารัก(ล.ขอโทษที่รักเธอ)เจอทไีรก็มองเลยไปทกุท ีเธอก็ยังไมรู วรกาญจนแ โรจนวัชร (Punch) √

19 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

20 แดคนที่มองกันดวยหัวใจ (Another Ver.)จากวันที่ฉันไมรูวาฉันเป็นใครบนโลกที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560004 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 ชวยกันเราอยู แยงกันเราอด เจอคนหลอบอกตอกันดวย จะไดไปชวย หญิงลี ศรีจุมพล √

3 ชดั ชาว แคอยากบอกวาไมไดชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

4 อยากอยูในออมกอดเธอ ชวิีตผานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

5 ขอดีคือไมมีเมีย ขอดีคือไมมีเมีย ขอเสยีคือไมมีตังคแ หญิงลี ศรีจุมพล √

6 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

7 เอารักกลับบานเรา เกิดมาจนละไมใชคนมีตังคแ หญิงลี ศรีจุมพล √

8 รักซะแลว พรหมลิขิตเราไดมาพบกัน เป็นนัมเบอรแวัน หญิงลี ศรีจุมพล √

9 แชรแกันไปที่รัก แชรแเร็วเร็วที่รัก ใหเคารูวาเธอรัก หญิงลี ศรีจุมพล √

10 อายหลายใจสยิายไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคือเหงาใจแทเจา หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560003 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/05/2560 1 วันที่ความเหงาหาเราไมเจอ เหมือนเดินทางขางความเหงาเป็นรอยปี ไมเมือง;เสถียร ทํามือ √

2 เวลาไมเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เน่ิน นานเหลือเกิน ที่ตองเดินบนทาง เสถียร ทํามือ;ไมเมือง √

3 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว เสถียร ทํามือ √

4 หน่ึงเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล ไมเมือง √

5 เธอไมรู เหมือนกลางคืน ไมเคยเห็นตะวัน เสถียร ทํามือ √

6 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

7 อยากพับแผนฟูา อยากพับแผนฟูาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

8 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทกุเชา เหมือนมีความเหงามาน่ังรอ ไมเมือง √

9 ยอมเป็นตัวแทนก็ได เรามีกันในออมแขน เพราะแฟนของเธอ เสถียร ทํามือ √

10 ครั้งแรกที่สบตาเธอ ฉันไมเคยไดยิน..เสยีงนกรองวาเพราะ เสถียร ทํามือ √

11 เวลาไมเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เน่ิน นานเหลือเกิน ที่ตองเดินบนทาง เสถียร ทํามือ √

12 เวลาไมเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เน่ิน นานเหลือเกิน ที่ตองเดินบนทาง ไมเมือง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560053 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 อาว (น่ังเลน 2) บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 แผลเป็น(SCAR) (น่ังเลน 2) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ทางของฝุุน(Dust) (น่ังเลน 2) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงน้ี ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

4 ลืมไปกอน (น่ังเลน 2) วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

5 ผิดที่ไวใจ (น่ังเลน 2) อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

6 PLEASE (น่ังเลน 2) รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
คอนเสิร์ตนั่งเล่น เฟสติวัล 2 Live

TRACK ช่ือเพลง

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เสถียร-ไม้เมือง วันที่ความเหงาหาเรา

TRACK ช่ือเพลง

หญิงลี ศรีจุมพล ชุดที่ 3 ชีวิตดี๊ดี
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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7 จิ๊จ฿ะ (น่ังเลน 2) อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 เรื่องที่ขอ (น่ังเลน 2) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

9 ความหวาน(Sweet)(น่ังเล 2) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

10 ในวันที่เราตองไกลหาง (น่ังเลน 2) ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา √

11 มันคือความรัก (น่ังเลน 2) ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

12 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ลุลา √

13 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก ลุลา √

14 North Star คืนน้ี ไมรูเป็นอะไร อยูดีๆ อยากมอง ปฺอป ปองกูล √

15 Medley :ตอบยังไง+แพคําวารัก+ฤดูอกหัก ปฺอป ปองกูล √

16 Medley 90's:คูกัด+รักอยูหนใด+ ดวยรักและปลาท+ูโอ฿ะ..โอ฿ย ปฺอป ปองกูล √

17 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

18 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน ปฺอป ปองกูล √

19 ฉันรองไหเป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว ทิ้งฉันไวที่ตรงน้ี COCKTAIL √

20 เธอทําใหฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

21 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

22 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

23 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

24 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

25 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

26 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

27 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟูาดูงาม PARADOX √

28 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอมันหดมันยอยมันเสือ่ม PARADOX √

29 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

30 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

31 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

32 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

33 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟูา PARADOX √

34 ร.ด. Dance สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

เผยแพร่/

มหาชน ชุด2 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260101 1 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

วันที่วาง 25/05/2560 2 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

3 เลิกไปเลย มีคนรอเธออยู อยาปลอยใหเขารอนาน ฝน ธนสนุทร X

4 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

5 ขอเวลาเจ็บ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

6 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

7 ยอมปืนตนง้ิว ก็รูวาเขาคนน้ัน..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

8 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

10 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

11 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก มาดู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

13 รักตองแสดงออก เธอคงคิดวาบังเอิญ เรื่องที่เราน้ัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

14 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

15 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

16 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสนุทร X

17 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

18 แคเสยีแฟน หลิว อาราดา (อาจารียา) X

19 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

20 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

21 ฝนซานํ้าตาหยุดไหล ดวงตา คงทอง X

22 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทยั √

23 มากอนคือแฟนเกา เมื่อผูมาใหมเขาดูใชกวา ฝน ธนสนุทร X

24 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

25 สดุทางรัก หลิว อาราดา (อาจารียา) X

26 ผูหญิงดวยกัน ฝน ธนสนุทร X

27 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

28 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

29 ผูหญิงก็ทิ้งเป็น ดวงตา คงทอง X

30 ผูหญิงคนหน่ึงที่มีรัก ทําไมตองยอมเธอหมดหัวใจ ถามตัวเอง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

31 จําจนตาย หลิว อาราดา (อาจารียา) X

32 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

33 คนที่เธอ...เผลอรัก ฝน ธนสนุทร X

34 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

35 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

36 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

37 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

38 หัวใจมีงานเขา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

39 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

40 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

41 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

42 สดุแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

รวมฮิต 7 สาวลูกทุ่งขวัญใจ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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43 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

44 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

45 โยนฟืนเขากองไฟ ดวงตา คงทอง X

46 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

47 ขอใหโสดทเีถอะ สีโ่มงเชาเขาตองมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

48 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

49 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

50 เชือ่ใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260102 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟูาแดงค่ํา รวมศิลปิน √

2 อีสานลําเพลิน ฟูาเอเยฟูาสแีหลๆ หอมดอกแคยามค่ําๆ ตาย อรทยั √

3 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานนํ้าใจดี ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

4 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

5 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

7 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

8 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

9 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

10 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

12 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

14 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

15 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

16 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

17 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

18 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

19 กันตรึม..ลืมบลง โอ โอ บองเอย เนียงยังบเคยใช ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

20 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทยั X

22 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

23 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสแีดง เตเา ภูศิลป √

25 ทุงรักนาเรา รุงอรุณแสงแดดอุนสาดลอดทวิไม ศิริพร อําไพพงษแ √

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

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

28 มนตแรักแมนํ้ามูล โอ โอโอ โอโอละเนอ โอโอ โอโอละเนอ ตาย อรทยั √

29 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

30 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

31 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

32 นํ้าชแีหงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไมคแ ภิรมยแพร X

33 รองไหใกลหนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตาย อรทยั √

34 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

35 ดอกออริมโขง โอละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ศิริพร อําไพพงษแ √

36 คืนลับฟูา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

37 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายปี ตาย อรทยั X

38 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

39 ทุงหนาวสาวคอย ฟังเพลงลูกทุงใหคิดถึงอาย ลมหนาวพัดใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมคแ ภิรมยแพร √

41 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

42 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย ตาย อรทยั √

43 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟังเอเย บัดน้ี ขาวทพิยแ ธิดาดิน X

44 มองจันทรแวันคึดฮอด มองจันทรแบนฟูาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

45 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

46 ฝากดาว..ถามขาวบาน สงความหวงใย ไปกับสายลมคืนน้ี ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

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

48 เวลคัม ท ูทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

49 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษแ √

50 อีสานกู ฟังเสยีงแคน แสนเปลี่ยวอยูเดียวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560039 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

รหัสปก DVD G1160023 2 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดน้ันไป อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

3 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

4 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

5 ผูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

6 เจ็บแตจบ ถาตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

7 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

8 ของตาย ฉันจําเป็นตองเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

9 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
13 ปี อ๊อฟ ปองศักดิ์ จากคนรักเก่า

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต อีสาน...สะทา้นทุ่ง

TRACK ช่ือเพลง
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10 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

11 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

12 ปากหนัก (ละครกุหลาบไรหนาม) ไมเกงไมกลาพูดความในใจ บางครั้งก็ดู อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

13 อยาฝากความหวัง สิง่ที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

14 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;feat.เบน ชลาทศิ √

15 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

16 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)เคยไมมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

17 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคแฯ)รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

18 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝูาคิดถึงเพียงเธอ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ X

19 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

20 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

21 คนบนฟูาตองการใหรัก(ล.ธรณีน่ีน้ีใครครองเคยรูสกึบางไหม วาใจเราตรงกัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา√

22 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สกัพักเธอคงจะ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

23 คนที่เธอไวใจ..ไมใชคนที่เธอรัก เสยีเวลาเทาไหร ฉันยอมทกุอยาง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

24 ไมรูจะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร(ล.นํ้าผ้ึงขมนํ้าตาเธอทกุหยด รูไหมวามันเหมือน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

25 อยากใหรู..รักไมมีวันเปลี่ยน(ภ.เการักฯโลกน้ีอาจเปลี่ยนแปลงชาชา วันเวลา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

26 อยากมีชวิีตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 JUST ONE NIGHT บอกตัวเองใหออกมา ออกมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

28 Would u please... ตั้งแตไดเจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

29 ไวในใจ ยังจําเรื่องราววันน้ัน เรื่องเธอกับฉัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

30 นารัก นา LOVE โอ฿ะๆ โอ โอะ โอ โอะ โอ จีบเธอไดไหม เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260115 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

2 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

3 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

4 ดูแลตัวเองดีดี T_T X

5 ที่อยูตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

6 ไมรักแลวใชไหม วงเปิด feat.นุน กุลสตรี X

7 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

8 สญัญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

9 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

10 หน่ึงเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

11 คนทางน้ัน GiFt My Project X

12 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

13 เหลือเวลาอีกเทาไหร ปลอยมือเธอก็เหมือนฉันทิ้งหัวใจ แตจะ NATURAL SENSE √

14 เหงา เศรา หนาตาง วงกลม X

15 ฉันไมมี T_T X

16 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

17 เธออายใครไหมที่มีฉันเป็นแฟน วงจําเป็นฯ X

18 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

19 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เชือ่คนใจงายก็มีแตเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

20 นานานานานา ทรงไทย X

21 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

22 บทเพลงแหงความหวงใย GiFt My Project X

23 เด็กเทคนิค วงแบเบาะ X

24 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

25 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

26 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

27 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

28 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

29 รักเป็นเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิลอ √

30 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

31 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

32 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

33 ดอกไมของนายกระจอก เกเ นาโพธิ์ X

34 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

35 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

36 ขอไดไหม...ชวยเป็นแฟนเลย ปลากัด มองตากันมันยังทอง เราสอง กบ TAXI √

37 ชัว่ฟูาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

38 รองไหกับฉัน แมชวิีตไมเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

39 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

40 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

41 แม ปุานน้ีจะเป็นอยางไร จากมาไกลแสนนาน เทยีรี่ เมฆวัฒนา √

42 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

43 ลมรําเพย จากไปแลวดั่งลมรําเพย โออกเอเยไมหวน ไท ธนาวุฒิ √

44 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟูา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

45 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง มาลีฮวนนา √

46 ทะเลใจ เหมือนชวิีตไดผานเลยวันแหงความฝัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

47 ดาวดวงนอย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 แมวา แมวาเธอจะไมเชือ่ใจ หนาตารายๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

49 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

ช่ือศิลปิน
เพ่ือรัก เพ่ือชีวิต 2

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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50 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี แอ฿ด คาราบาว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260116 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

3 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

4 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

5 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

6 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

7 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

8 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

9 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

10 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

11 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

12 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

13 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

14 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

15 ตลอดกาล Forever จบมาแลวกี่วัน ใหพนผานนานเป็นปี INSTINCT √

16 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

17 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

18 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

19 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

20 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

21 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

22 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

23 งายๆเลย คําวารัก ที่เคยบอกกันกอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

24 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

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

26 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

27 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

28 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

29 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

30 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

31 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

32 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

33 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

34 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

35 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

36 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

37 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

38 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

39 งายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

40 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟัง The Black Nails √

41 Goodbye เธอไมตองคิดอะไร ถาคิดจะไปก็ใหทิ้งกัน Rubikk √

42 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

43 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

44 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทองฟูา BODYSLAM √

45 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

46 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

47 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

48 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

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

50 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560043 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/05/2560 1 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

2 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

3 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟูาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

4 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

5 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

6 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

7 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

8 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสดุลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

9 ขอบฟูา ไดแตเหลียวมองไปสดุฟูาไกล BODYSLAM √

10 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร BODYSLAM √

11 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

12 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทองฟูา BODYSLAM √

13 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

14 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

15 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

ช่ือศิลปินPROJECT คอนเสิร์ตช้าง Bodyslam&POTATRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Genie Best Hitz 2

TRACK

หน้า 18/20



16 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

17 ขอบคุณที่รักกัน(Version Coverโปรเจคชาง)ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

18 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

19 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

20 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

21 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

22 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความตองการจากฟูาหรือความตองการ POTATO √

23 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

24 แชรแ (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

25 น่ีแหละความเสยีใจ ทกุเรื่องราวที่เขามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

26 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

27 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

28 ไมใหเธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

29 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

30 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

31 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

32 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

33 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

34 รูทั้งรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

35 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

36 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

37 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

38 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

39 นํ้าเต็มแกว วัน วันที่เป็นอยู เฝูาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

40 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

41 ถึงเวลาฟัง ก็นานเทาไรแลว ที่ฉันตองคอยตามใจ DA endorphine √

42 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

43 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ DA endorphine √

44 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

45 อยากอยูกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแลว ฉันเห็นทตีองลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

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

47 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสยีใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

48 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

เผยแพร่/

ลูกทุ่งตลับทอง ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260103 1 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

วันที่วาง 25/05/2560 2 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแ สนุารี ราชสมีา X

3 คนอกหักพักบานน้ี อยากปักปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

4 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสนุทร X

5 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

6 ดอกไมในปุาชา อัมพร แหวนเพชร X

7 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

9 จดหมายฉบับสดุทาย เกษม คมสนัตแ X

10 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมคแ ภิรมยแพร √

11 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สนุารี ราชสมีา X

12 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

13 สงขาวทดิมั่น ฝน ธนสนุทร X

14 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

15 เขาชืน่เราช้ํา อัมพร แหวนเพชร X

16 ผูผิดหวัง มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

17 แผลที่หัวใจ ฆาฉันใหตายเสยียังดีกวา มาทรมาน จอมขวัญ กัลยา X

18 ใตแสงนีออน คืนน้ีนองนอนใตแสงนีออน ไมคแ ภิรมยแพร √

19 เฝูารักเฝูาคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 นางรอ อัมพร แหวนเพชร X

21 ฮักอายโจงโปง ฮักนิดหนอยเคาเรียกวาฮักจิงบิ่ง ฝน ธนสนุทร X

22 รักจางที่บางปะกง ใฝุพะวงหลงเฝูาสาวเจา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

23 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมคแ ภิรมยแพร √

24 1-2-3 แชะ! รูปนองตั้งอยูหัวนอน จอมขวัญ กัลยา √

25 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สวุรรณภูมิ X

26 ใครมีปืนเถ่ือน ฝน ธนสนุทร X

27 เรือนหอนํ้าตา พี่ปลูกเรือนหอริมบอนํ้าตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

28 นํ้าตานองเพ็ญ สนุารี ราชสมีา X

29 อยากเด็ดดอกฟูา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

30 ขอใชสทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

31 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

32 ฉันเป็นคนเจ็บ ฉันเป็นคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

33 นํ้าตาคนเลว เกษม คมสนัตแ X

34 ใครจะชวยเชด็นํ้าตา ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

35 มือถือไมคแ ไฟสองหนา ยืนอยูหลังไมคแ แสงไฟสองหนา สนุารี ราชสมีา X

36 ตัวไกลใจเหงา สรุิยันจันทราที่จากฟูายังมีเวลามาเยือน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

37 คิดถึงจริงหรือคะ อัมพร แหวนเพชร X

ช่ือศิลปิน
สุดยอด อมตะเพลงฮิต...

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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38 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

39 ใจเอเยใจเรา เขาคงมองเห็นเราเป็นดอกหญา จอมขวัญ กัลยา √

40 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

41 ถึงเวลาจะบอกรัก สนุารี ราชสมีา X

42 น้ิวนางขางซาย น้ิวนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมคแ ภิรมยแพร √

43 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

44 หนูรักคนแก (ละครฝากดินกลิ่นดาว) หนูรักคนแกๆๆ แมไมหามดวยเซะ จอมขวัญ กัลยา √

45 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก฿ ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 จดหมายจากบานนอก จากถ่ินกันดารบานปุา ฝน ธนสนุทร X

47 อยาฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

48 เข็ดแลวพระลอ กี่เดือนเจอทกีี่ปีเจอหนพอคนรูปหลอ จอมขวัญ กัลยา √

49 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกปี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

50 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมคแ ภิรมยแพร √
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