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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261074 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

2 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

4 จําเป็นต๎องปลํอยมือ ฉันเห็นทาํทขีองเธอมานานแล๎ว NOS √

5 เกลียด พยายามจะลืมทกุๆเรื่องราว The Yers √

6 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผํานมา LABANOON √

7 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

8 ความอํอนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมํอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

9 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

10 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

11 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

13 ถ๎าหัวใจมีมือ ฉันคงไมํใชสํิง่จําเป็น ถึงเวลาต๎องบอกลา วงอโศก √

14 ฝุ่น (Bravo Version) คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

15 ปลายสายรุ๎ง เธอ..เธออยูํแหํงไหน? แหงนมองดูทอ๎งฟ้า PARADOX √

16 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

17 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

18 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

19 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

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

21 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

22 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

23 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

24 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

25 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

26 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

27 นํ้าตาสดุทา๎ย ร๎องไห๎มันออกมาเถิด หากมีนํ้าตา COCKTAIL √

28 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

29 กํอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

30 แคํนิยาย เคยถามใจ วําเหตุใดความรัก เปรียบ Retrospect √

31 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ปั๊บ Potato √

32 ฟังเข๎าใจแตํไมํรู๎สกึ รัก คําน้ีเธอแปลวําอะไร ถ๎าแปลวํา 7 DAYS CRAZY √

33 ได๎แคํตัว มีให๎ฉันได๎แคํตัว ไมํเคยจะได๎หัวใจ อรรถพล เหลําแสงไทย √

34 ไมํสําคัญอะไร เธอวําเราก็ถูกใจกัน แคํคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

35 ก๎อนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผํานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเป็น TAXI √

36 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน ธรรพ๑ณธร ปาลกะวงศ๑ ณ อยุธยา √

37 ไมํเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

38 คมมีด พอแล๎วเจ็บกี่ครั้งเธอกลับมา เมื่อเธอมี Sweet Mullet √

39 ไฟรัก ไฟทวํมใจ ไมํเคยได๎มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

40 แกล๎ง แกล๎งทิ้งตัวลงนอนได๎ไหม แกล๎งจับมือ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

41 คนที่ฆําฉัน (ภาพยนตร๑ 5 แพรํง) รอฉันหนํอย ฉันตามไมํคํอยทนั NOLOGO √

42 บุคคลตัวอยําง คนเรามีหัวใจ เลยทําให๎มีความรู๎สกึ ZEAL √

43 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง BANDWAGON √

44 คนไมํมีสทิธิ์ อยูํอยํางคนไมํมี I-ZAX √

45 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหํางกันแคํไมํนาน กะลา √

46 เกลียดเพลงรัก น่ังฟังบทเพลงอยูํกับเพลงรัก ที่เธอ Pancake √

47 ตัวเกะกะ ถ๎าไมํมีฉัน อะไรๆในชวิีตเธอมันคงจะดี SO COOL √

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

49 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอได๎ทําให๎ฉันเห็นมัน SYAM √

50 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง LOSO √

เผยแพร่/

When A man love A Woman ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561071 1 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง เพลงบรรเลง √

วันที่วาง 03/05/2561 2 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง เพลงบรรเลง √

3 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร เพลงบรรเลง √

3 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณ๑ ที่คนทั่วๆไป เพลงบรรเลง √

3 ชวํยรับที ก็เพราะ เธอไมํฟังสกัครั้ง เพราะเธอ เพลงบรรเลง √

3 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน เพลงบรรเลง √

3 เก็บใจเธอไว๎ ป่วยการจะหวนคืน ให๎เป็นเหมือนที่ เพลงบรรเลง √

4 อยําบอกวําเธอรัก เธอมาบอกวําวันน้ีตัวเธอต๎องลาฉันไป เพลงบรรเลง √

5 รักแทม๎ีอยูํจริง ซํอนตัวเองมานานเทาํไร จะไปกลัว Music Box √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2561
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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5 ดีอยํางไร กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ เพลงบรรเลง √

5 ปีใหมํใหมํ เดินตามถนนผ๎ูคนมากมายไมํมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

5 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรู๎วําเธอไมํเคยรักฉัน เพลงบรรเลง √

5 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว เพลงบรรเลง √

6 จากวันที่เธอไมํอยูํ ลายมือก็ยังคุ๎นอยูํ อํานดูก็ยังคุ๎นตา เพลงบรรเลง √

7 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รู๎ขําว เพลงบรรเลง √

7 ไมํมีใครรู๎ คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เพลงบรรเลง √

7 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ Music Box √

7 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก เพลงบรรเลง √

7 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร เพลงบรรเลง √

8 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ เพลงบรรเลง √

9 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ เพลงบรรเลง √

9 แคํคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะให๎เธอให๎ความสําคัญ เพลงบรรเลง √

9 ลืม สิง่ที่ใจฉันได๎สมัผัส เมื่อเวลาที่เรา เพลงบรรเลง √

9 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง เพลงบรรเลง √

9 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ เพลงบรรเลง √

10 ยังยินดี..ครับเพื่อน ได๎ยินวําเธอได๎เจอกับเพื่อนใหมํ เพลงบรรเลง √

11 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ เพลงบรรเลง √

11 ไมํมีใครให๎บอกรัก อีกไมํนานก็วาเลนไทน๑ แตํเหมือนข๎างใน เพลงบรรเลง √

11 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ เพลงบรรเลง √

11 รอเธอมาบอกรัก ได๎ยินไหมเพลงจากใจฉัน กํอนน้ัน เพลงบรรเลง √

11 ได๎ยินไหม ฉันรู๎เธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน เพลงบรรเลง √

12 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ เพลงบรรเลง √

13 True love? Where are you? ก็เคยได๎ยินใครพูดกันไว๎ รักแทม๎ันคืออะไร Music Box √

13 บอกฉันบอกเธอ บอกฉันบอกเธอ วํารักเธอมากกวําใคร เพลงบรรเลง √

13 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย เพลงบรรเลง √

13 ขอใครสกัคน อยากจะมีใคร คอยหํวงใย เพลงบรรเลง √

13 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น เพลงบรรเลง X

14 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน เพลงบรรเลง √

15 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย เพลงบรรเลง √

15 หยุดไมํได๎...ขาดใจ หยุดไมํได๎หรอก หยุดไมํได๎หรอก เพลงบรรเลง √

15 ให๎ฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมํพิเศษ ก็เป็นคนที่ เพลงบรรเลง √

15 รออยูํตรงน้ี พยายามรู๎จัก พยายามทกัทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

15 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ เพลงบรรเลง √

16 แคํมีเธอ เป็นแคํคนหน่ึง ในโลกใบเกํา เพลงบรรเลง √

17 คนมันเหงา..เข๎าใจหนํอย มาอยูํในงานเลี้ยง พบผ๎ูคนที่หลากหลาย เพลงบรรเลง √

17 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เพลงบรรเลง √

17 ละครรักแท๎ บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันต๎อง เพลงบรรเลง √

17 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร Music Box √

17 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น เพลงบรรเลง √

18 ระยะสดุทา๎ย เธอรักฉันน๎อยลงใชไํหม หรือเธอ เพลงบรรเลง √

19 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เพลงบรรเลง √

19 เพลงรัก เคยได๎ยินเสยีงเพลงหน่ึง เพลงบรรเลง √

19 คิดถึง รู๎ไหมวํามีคนที่เฝ้าคอย เหมํอลอย เพลงบรรเลง √

19 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก เพลงบรรเลง √

19 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ เพลงบรรเลง √

20 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล เพลงบรรเลง √

21 บัลลังก๑เมฆ แผํนฟ้าเบื้องบน กว๎างไกลสดุสายตา เพลงบรรเลง √

21 เงาที่หายไป กวําจะเจอหัวใจก็จวนจะร๎าวราน เพลงบรรเลง √

21 ตํอเวลา PAUL CHENARD √

21 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง เพลงบรรเลง √

21 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนํุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เพลงบรรเลง √

22 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ เพลงบรรเลง √

23 แนํใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร เพลงบรรเลง √

23 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บํอยครั้ง เพลงบรรเลง √

23 พรุํงน้ี...ไมํสาย NICK LA FLEUR √

23 ลํา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เพลงบรรเลง √

23 ใกล๎กันยิ่งหว่ันไหว ไมํอยากเป็นคนอารมณ๑อํอนไหว ที่ไปรัก เพลงบรรเลง √

24 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม เพลงบรรเลง √

25 Sharing the time together --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุํนสําราญ (โก๎) √

25 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมํเจอกับความรัก เพลงบรรเลง √

25 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลํองไป เพลงบรรเลง X

25 เหตุผล ไมํต๎องถามเลย วําฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

25 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม NICK LA FLEUR √

26 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน เดํน อยูํประเสริฐ √

27 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก เพลงบรรเลง √

27 ค๎นใจ ค๎นหาความรู๎สกึเธอ ที่เธอน้ัน เพลงบรรเลง √

27 ฟ้ากับตะวัน ฟ้า เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป เพลงบรรเลง √

27 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร เพลงบรรเลง √

27 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย เพลงบรรเลง √

28 คงเดิม กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน เดํน อยูํประเสริฐ √

29 เสยีดาย PAUL CHENARD √

29 ให๎เธอ PAUL CHENARD √
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29 รออยูํตรงน้ี พยายามรู๎จัก พยายามทกัทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

29 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป เพลงบรรเลง √

29 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน เพลงบรรเลง √

30 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนํุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เพลงบรรเลง √

31 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก Music Box √

31 ฉันจะอยูํกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรู๎ดี วําชวิีตของฉัน... เพลงบรรเลง √

31 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยําง ที่ฉันได๎ฟัง เพลงบรรเลง √

31 อยําคิดเลย รู๎ ฉันรู๎และเห็นเธอปวดร๎าว เพลงบรรเลง √

31 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว Music Box √

32 ทกุนาทใีห๎เธอ มีหลาย ๆ คนบอกวํางํายดาย เพลงบรรเลง √

33 ปีใหมํใหมํ เดินตามถนนผ๎ูคนมากมายไมํมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

33 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอด๎วยคําหน่ึงคํา เพลงบรรเลง √

33 หยุดความคิดไมํได๎ กี่โมงแล๎ว ไมํยอมหลับไหล กี่โมงแล๎ว Music Box √

33 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ เพลงบรรเลง √

33 ของขวัญที่วํางเปลํา เหมือนฉันได๎ของขวัญที่คนให๎ฉันในวันพิเศษ Music Box √

34 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน เพลงบรรเลง √

35 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา Music Box √

35 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา เพลงบรรเลง √

35 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมํมีแสงไฟ มองไมํเห็นทาง Music Box √

35 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ เพลงบรรเลง √

35 เพื่อนเกํา แคํความไหวหว่ันที่มันเข๎ามา เพลงบรรเลง √

36 เธอคือนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลําเปลี่ยวเดียวดาย เพลงบรรเลง √

37 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ Music Box √

37 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

37 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง Music Box √

37 แคํเธอกับฉัน ทกุๆวันมีเธอข๎างกาย คือความหมาย เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261058 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยูํตรงน้ี หนํุม กะลา √

2 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผํานมา LABANOON √

3 นํ้าใต๎ศอก สกายพาส X

4 คําตอบอยูํที่เธอ อยําถามวําฉันจะอยูํได๎ไหม วรวิทย๑ สทิธิเสนา √

5 ตัวร๎ายที่รักเธอ ทศกัณฑ๑ X

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

7 บันไดสแีดง Hugo X

8 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

9 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

10 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

11 รักควายควาย มิน เฉาก๏วย;มิ้ว ไม๎ขีดไฟ X

12 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

13 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

14 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

15 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

16 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

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

18 รั้งยังไงก็ไปอยูํดี เต็ม นาวา X

19 เจ๎ากรรมนายเวร ทรงไทย X

20 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

21 เมื่อไหรํจะจํา? เล็ก วีรชยั X

22 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

23 เรา #Our Song บนโลกแหํงความจริง ทกุสิง่ชาํงวํุนวาย BODYSLAM;ดา เอ็นโดรฟิน;POTATO √

24 ขอบคุณ โตโนํ & The Dust X

25 เหตุการณ๑น้ี 7 DAYS CRAZY X

26 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

27 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

28 กํอน..พรุํงน้ีจะมาไมํถึง บางสิง่ก็อยูํในใจลึกลึก บางอยํางมัน S.D.F √

29 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด THE SKIPPER √

30 คนไมํรัก คนอยูํด๎วยกันทกุวันทําไมจะมองไมํออก วง AROUND √

31 คนทางน้ัน GiFt My Project X

32 ร๎ายๆ Mahafather X

33 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

34 ขอบคุณเวลา Sukhumvit66(สขุุมวิท 66) X

35 คนเย็นชา สกายพาส X

36 น่ีหรือคนรักกัน เทด็ดี้ ไอเฟล;ป้อง เดอะแบ็คอัพ X

37 ชวํยตัวเอง วงกลม X

38 พี่มันจน วงแฟน X

39 ไมํเจอกันนานนมโตข้ึนเป็นกอง วงดนตรี X

40 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

41 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน อินคา √

42 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

43 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูํกับเขาตัวฉันคุกเขํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย X

44 หนํุมน๎อย เขาเดินเข๎าออก ในซอยทกุวัน พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ X

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ตะวันแดงสาดแสงจันทร์ 2

TRACK ช่ือเพลง
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45 ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก เจ๎าพํอก็ชอ็ค แชมํ แชมํรัมย๑ √

46 แฟนพี่คันหู วง Fin X

47 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

48 คนจนรุํนใหมํ ยอมทกุข๑ยอมทน ยอมให๎คนเขาหมิ่น พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

49 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

50 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561041 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก สกุัญญา มิเกล √

2 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ สบชยั ไกรยูรเสน √

3 ตํอไปน้ีนะ ฉันรู๎วําเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

4 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

5 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน ดาว ณัฐภัสสร สมิะเสถียร √

6 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม I-ZAX √

7 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมํต๎องมีปีก พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

8 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน BUDOKAN √

9 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย กิต กิตตินันท๑ The Voice √

10 จังหวะหัวใจ อยูํ อยูํ ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนํะ เป้ ไฮร็อค √

11 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

12 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย กัน นภัทร √

13 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก พลอยชมพู √

14 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ ต๎าร๑ MR.TEAM √

15 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

16 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก กรณ๑ภัสสร ด๎วยเศรียรเกล๎า √

17 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ อัญชลุีอร บัวแก๎ว √

18 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

19 เจ๎าชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมํเข๎าใจวําเหตุใด วส ุแสงสงิแก๎ว (จิ๊บ) √

20 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากํอน(ล.หงส๑สะบัถ๎าให๎ตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

3 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

5 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

6 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

7 เต๎ยฟ้าผํา เอ๎ามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

9 โสดแตํในเฟซ Like คือมาหา Like แมํนผ๎ูสาวทางใด๐ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

10 อยํามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหําว √

11 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

14 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

15 โหดเลวดี ถามเจ๎าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

16 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

17 นิสยัหรือสนัดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

18 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 ต๎นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทน๎๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

21 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

23 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

24 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

25 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

28 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

29 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

30 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

31 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

33 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

34 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

35 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

37 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 ภาพเธอยังไมํชดั จะกี่ครั้งที่ฉันเฝ้ามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

40 อ๎ายหลายใจสยิ๎ายไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคือเหงาใจแทเ๎จ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

41 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
แกรมม่ีโกลด์ ฮิตเป็นล้านๆ ชุดที่ 2

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
THE RE-MASTER PROJECT
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42 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

43 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

44 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

46 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

48 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

49 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261046 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บ๎านเกิดเมืองนอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ขอแคํมอง ธนา พาโชค X

3 ผ๎ูแพ๎ขอแคํเบอร๑ เมื่อสทิธิ์ของใจ บํ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 เราหรือคือทางผําน เอ๐ พจนา X

5 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า แมน มณีวรรณ X

6 รถไฟสายนํ้าตา เสยีงหวูดรถไฟบาดใจน๎องให๎ต๎องเศร๎า ตําย อรทยั √

7 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

8 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 เจ๎าบําวในขําวลือ เพื่อนโทรถามขําวจะเป็นเจ๎าบําวจริงหรือ ธนา พาโชค X

11 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 แทก็ซี่ใจลอย เอ๐ พจนา X

13 ลาแมํด๎วยจดหมาย แมน มณีวรรณ X

14 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

15 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

16 ฮักอ๎ายผ๎ูเดียว ฮักอ๎ายผ๎ูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสญัญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ภาพถํายใต๎หมอน เหงาใจ...ทกุคืนต๎องขํมตานอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 เจ๎าบําวนอกบัญชี ธนา พาโชค X

19 ดอกอ๎อริมโขง โอ๎ละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 ตะวันข้ึนที่โขงเจียม เอ๐ พจนา X

21 ยาล๎างแผลใจ แมน มณีวรรณ X

22 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

23 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

24 เพื่อนแทค๎ือนํ้าตา จงไหลออกมาเถิดนํ้าตาถ๎าอยากจะไหล ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 นํ้าตาผ๎าเย็น ร่ําเรียนมาน๎อยได๎งานเป็นบ๐อยร๎านเหล๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 รักแทแ๎คร๑ด๎วยหรือ แมน มณีวรรณ X

28 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 รอไออุํนใคร เอ๐ พจนา X

30 ทองอินทร๑สิน้หวัง ธนา พาโชค X

31 เอาคืนบํได๎ เสยีใจย๎อนหลังทกุครั้งที่น๎องพบอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

33 เอิ้นสัง่หลังสงกรานต๑ สงกรานต๑ปีน้ีะมํวนดีน๎อหลํะอ๎าย ตําย อรทยั √

34 หัวใจร๎องไห๎ แมน มณีวรรณ X

35 ทหารร๎องไห๎ ธนา พาโชค X

36 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูํบ๎านนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตําย อรทยั √

37 เดือนหงายเสยีดายรัก เดือนหงายเตือนหัวใจยามมอง อ๎ายกับน๎อง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 นักร๎องลืมนักเรียน ธนา พาโชค X

39 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

40 ทุํงหนาวสาวคอย ฟังเพลงลูกทุํงให๎คิดถึงอ๎าย ลมหนาวพัดใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 มือถือในมือเขา ธนา พาโชค X

42 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา ตําย อรทยั √

43 เขานอนบ๎านใน เมื่อไมํมีเขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุารี ราชสมีา √

44 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

45 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา คัฑลียา มารศรี √

46 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

47 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 นอนฟังเครื่องไฟ โหํ ฮิ้ว โหํ ฟังเสยีงคนโหํ สนุารี ราชสมีา √

49 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนให๎คนคลั่งใคล๎ คัฑลียา มารศรี √

50 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561068 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน เพลงบรรเลง √

2 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง เพลงบรรเลง √

3 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย เพลงบรรเลง √

4 กํอนจะรักไปกวําน้ี(ล.เลํห๑รต)ี คนที่อํอนและล๎า มีเธอเข๎ามาในวันเหงาๆ เพลงบรรเลง √

5 ฉันไมํใชหํรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน เพลงบรรเลง √

6 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ เพลงบรรเลง √

7 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง เพลงบรรเลง √

8 เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมํรู๎ เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

ช่ือศิลปิน
Lovely Day (เพลงบรรเลง)

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต...พันล้าน

TRACK
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9 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ เพลงบรรเลง √

10 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา เพลงบรรเลง √

11 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ เพลงบรรเลง √

12 เจ๎าหญิงในนิยาย ที่ในวันน้ีเธอให๎สญัญา วําเธอจะ เพลงบรรเลง √

13 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น เพลงบรรเลง √

14 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน เพลงบรรเลง √

15 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน เพลงบรรเลง √

16 แดํคนๆน้ัน อยากจะสงํเพลงๆน้ี ทํานองน้ีให๎ใคร เพลงบรรเลง √

17 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน เพลงบรรเลง √

18 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป เพลงบรรเลง √

19 คนใจงําย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด เพลงบรรเลง √

20 ไมํต๎องมีคําบรรยาย จะแตํงจะเติมถ๎อยคํา สกักี่หมื่นคํา เพลงบรรเลง √

21 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ เพลงบรรเลง √

22 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย เพลงบรรเลง √

23 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง เพลงบรรเลง √

24 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน เพลงบรรเลง √

25 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย เพลงบรรเลง √

26 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ เพลงบรรเลง √

27 หน่ึงในไมํกี่คน ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ เพลงบรรเลง √

28 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน เพลงบรรเลง √

29 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง เพลงบรรเลง √

30 ยังยินดี..ครับเพื่อน ได๎ยินวําเธอได๎เจอกับเพื่อนใหมํ เพลงบรรเลง √

31 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน เพลงบรรเลง √

32 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมํคิดวํา คําวํารัก ที่เอํยที่บอก เพลงบรรเลง √

33 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เพลงบรรเลง √

34 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรู๎ดีวําวันน้ีต๎อง เพลงบรรเลง √

35 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน เพลงบรรเลง √

36 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561069 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก Music Box √

2 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน Music Box √

3 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง Music Box √

4 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง Music Box √

5 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน Music Box √

6 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย Music Box √

7 ฉันไมํใชหํรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน Music Box √

8 เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมํรู๎ เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ Music Box √

9 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ Music Box √

10 กํอนจะรักไปกวําน้ี(ล.เลํห๑รต)ี คนที่อํอนและล๎า มีเธอเข๎ามาในวันเหงาๆ Music Box √

11 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ Music Box √

12 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา Music Box √

13 ตัวจริง...ของเธอ บํอยๆที่เห็นเขาเดินผํานมาและทกัทาย Music Box √

14 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Music Box √

15 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ Music Box √

16 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ Music Box √

17 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย Music Box √

18 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย Music Box √

19 ไมํมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมํมี หลักประกันอะไร Music Box √

20 อยากรัก ต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ เมื่อเค๎าไมํรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล Music Box √

21 IN MY ROOM เหมํอมองนาฬิกา ก็ไมํรู๎เวลาผํานไป Music Box √

22 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ Music Box √

23 พรุํงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน Music Box √

24 แหวกฟ้า คว๎าดาว เหมํอมองไปบนฟ้า Music Box √

25 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ Music Box √

26 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา Music Box √

27 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ Music Box √

28 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา Music Box √

29 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง Music Box √

30 วันน้ี..วันสดุทา๎ย วันน้ี ฉันมีแคํวันน้ี ที่ฉันจะได๎ม.ี. Music Box √

31 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ Music Box √

32 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น Music Box √

33 อยําไว๎ใจความเหงา ก็ฉัน..ไมํมีใคร สวํนเธอ..ไกลจากเขา Music Box √

34 ฉันรักไมํพอหรือเธอขอมากไป กวําฟ้าจะพาให๎เรามาพบกัน กวําเราน้ัน Music Box √

35 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น Music Box √

36 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หํมผ๎าบ๎าง Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561070 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/05/2561 1 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง เพลงบรรเลง √

2 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง เพลงบรรเลง √

3 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน เพลงบรรเลง √

ช่ือศิลปิน
You Are My Sunshine 

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือศิลปิน
Music Box Blue Moon

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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4 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย เพลงบรรเลง √

5 ฉันไมํใชหํรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน เพลงบรรเลง √

6 เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมํรู๎ เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

7 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ เพลงบรรเลง √

8 กํอนจะรักไปกวําน้ี(ล.เลํห๑รต)ี คนที่อํอนและล๎า มีเธอเข๎ามาในวันเหงาๆ เพลงบรรเลง √

9 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ เพลงบรรเลง √

10 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา เพลงบรรเลง √

11 My dream --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุํนสําราญ (โก๎) √

12 วันใส ๆ ฟ้าใส แดดไกลๆ สจีางๆ เพลงบรรเลง √

13 Let me try --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุํนสําราญ (โก๎) √

14 รักไมํชวํยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน เพลงบรรเลง √

15 ความรักทําให๎คนตาบอด รู๎ วํามันไมํสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ เพลงบรรเลง √

16 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ เพลงบรรเลง √

17 ตัวจริง...ของเธอ บํอยๆที่เห็นเขาเดินผํานมาและทกัทาย เพลงบรรเลง √

18 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม เพลงบรรเลง √

19 เติมไมํเต็ม ใครมา เป็นอยํางฉัน ก็คงมีวันทอ๎แท๎ เพลงบรรเลง √

20 ตัวจริง...ของเธอ บํอยๆที่เห็นเขาเดินผํานมาและทกัทาย เพลงบรรเลง √

21 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวํารักสกัทไีด๎ไหม เพลงบรรเลง √

22 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง เพลงบรรเลง √

23 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพลงบรรเลง √

24 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน เพลงบรรเลง √

25 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป เพลงบรรเลง √

26 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน เพลงบรรเลง √

27 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ เพลงบรรเลง √

28 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา เพลงบรรเลง √

29 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ เพลงบรรเลง √

30 อยากได๎ยินวํารักกัน สิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ เพลงบรรเลง √

31 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

32 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน เพลงบรรเลง √

33 คนเจ๎านํ้าตา ทั้งที่รู๎จบไปแล๎ว รู๎ทั้งรู๎วําไมํรัก เพลงบรรเลง √

34 เหน่ือยใจเหลือเกิน เหน่ือยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ เพลงบรรเลง √

35 เพลงรัก เคยได๎ยินเสยีงเพลงหน่ึง เพลงบรรเลง √

36 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

Tender/Sit Back & Relax/Blue Moon ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561066 1 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร Music Box √

วันที่วาง 03/05/2561 2 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน Music Box √

2 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก Music Box √

2 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณ๑ ที่คนทั่วๆไป Music Box √

2 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ Music Box √

3 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย Music Box √

3 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร Music Box √

4 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว Music Box √

4 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง Music Box √

4 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน Music Box √

4 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง Music Box √

5 ดีอยํางไร กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ Music Box √

5 ให๎รักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ Music Box √

6 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน Music Box √

6 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย Music Box √

6 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก Music Box √

6 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก Music Box √

7 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน Music Box √

7 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร Music Box √

8 ฉันไมํใชหํรือใครเปลี่ยน ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรข้ึน Music Box √

8 เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมํรู๎ เทาํที่รู๎คือฉันรักเธอ Music Box √

8 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ Music Box √

8 ฉันจะจําเธอแบบน้ี พรุํงน้ีเธอจะลาฉัน วันเวลาได๎พาเธอไป Music Box √

9 ลืม สิง่ที่ใจฉันได๎สมัผัส เมื่อเวลาที่เรา Music Box √

9 จดหมายจากพระจันทร๑ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟ้า Music Box √

10 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ Music Box √

10 ที่รักของใครสกัคน คําวํารักในโลกใบน้ีมีน๎อยไปไหม Music Box √

10 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ Music Box √

10 กํอนจะรักไปกวําน้ี(ล.เลํห๑รต)ี คนที่อํอนและล๎า มีเธอเข๎ามาในวันเหงาๆ Music Box √

11 รอเธอมาบอกรัก ได๎ยินไหมเพลงจากใจฉัน กํอนน้ัน Music Box √

11 ไมํมีใครรู๎ คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย Music Box √

12 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา Music Box √

12 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย Music Box √

12 รู๎และเข๎าใจ ความเป็นจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู๎ Music Box √

12 คิดถึงทกุเวลา จะอยูํคนเดียวหรือจะเดินกับใคร Music Box √

13 บอกฉันบอกเธอ บอกฉันบอกเธอ วํารักเธอมากกวําใคร Music Box √

13 มากมาย มองไมํเห็นด๎วยตา ถ๎าจะรับรู๎ต๎องด๎วยใจ Music Box √

ช่ือศิลปิน
Boxset Music Box/Love Me
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14 ตัวจริง...ของเธอ บํอยๆที่เห็นเขาเดินผํานมาและทกัทาย Music Box √

14 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย Music Box √

14 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ Music Box √

14 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Music Box √

15 ให๎ฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมํพิเศษ ก็เป็นคนที่ Music Box √

15 กวําจะรัก แตํกํอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ Music Box √

16 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ Music Box √

16 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น Music Box √

16 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ Music Box √

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

17 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ Music Box √

17 คนมันเหงา..เข๎าใจหนํอย มาอยูํในงานเลี้ยง พบผ๎ูคนที่หลากหลาย Music Box √

18 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Music Box √

18 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย Music Box √

18 บอกวําอยํานํารัก บอกไว๎กํอนให๎รู๎กันไป อยากจะบอกเอาไว๎ให๎ Music Box √

18 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย Music Box √

19 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก Music Box √

19 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน Music Box √

20 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง Music Box √

20 อยากรัก ต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ เมื่อเค๎าไมํรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล Music Box √

20 ไมํมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมํมี หลักประกันอะไร Music Box √

20 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ Music Box √

21 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา Music Box √

21 เงาที่หายไป กวําจะเจอหัวใจก็จวนจะร๎าวราน Music Box √

22 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ Music Box √

22 IN MY ROOM เหมํอมองนาฬิกา ก็ไมํรู๎เวลาผํานไป Music Box √

22 หํวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเ๎ราทน Music Box √

22 แนํใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร Music Box √

23 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บํอยครั้ง Music Box √

23 เก็บมันเอาไว๎ ก็อาจมีเวลาไมํนาน Music Box √

24 พรุํงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน Music Box √

24 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมํเจอกับความรัก Music Box √

24 แหวกฟ้า คว๎าดาว เหมํอมองไปบนฟ้า Music Box √

24 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป Music Box √

25 เหตุผล ไมํต๎องถามเลย วําฉันรักเธอ Music Box √

25 ความสขุ ความทรงจํา ไมํมีที่สิน้สดุ ฝากใจไว๎ให๎เธอกับฉัน หํวงใยกัน Music Box √

26 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา Music Box √

26 รักปาฏิหาริย๑ (ละครรักปาฏิหาริย๑) ในวันที่ทอ๎งฟ้าสหีมํน ต๎องเจอกับหยาดฝน Music Box √

26 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ Music Box √

26 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร Music Box √

27 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น Music Box √

27 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก Music Box √

28 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ Music Box √

28 รออยูํตรงน้ี พยายามรู๎จัก พยายามทกัทายกับเธอ Music Box √

28 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา Music Box √

28 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ Music Box √

29 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผํานคืนผํานวัน Music Box √

29 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป Music Box √

30 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร Music Box √

30 อยําคิดเลย รู๎ ฉันรู๎และเห็นเธอปวดร๎าว Music Box √

30 วันน้ี..วันสดุทา๎ย วันน้ี ฉันมีแคํวันน้ี ที่ฉันจะได๎ม.ี. Music Box √

30 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง Music Box √

31 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยําง ที่ฉันได๎ฟัง Music Box √

31 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี Music Box √

32 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)เคยไมํมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ Music Box √

32 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ Music Box √

32 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น Music Box √

32 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ Music Box √

33 ปีใหมํใหมํ เดินตามถนนผ๎ูคนมากมายไมํมีรอยยิ้ม Music Box √

33 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ให๎มันอยากมองเต็มตา Music Box √

34 ฉันรักไมํพอหรือเธอขอมากไป กวําฟ้าจะพาให๎เรามาพบกัน กวําเราน้ัน Music Box √

34 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ Music Box √

34 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน Music Box √

34 อยําไว๎ใจความเหงา ก็ฉัน..ไมํมีใคร สวํนเธอ..ไกลจากเขา Music Box √

35 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา Music Box √

35 คนมันรัก เธอไมํรักฉันไมํรู๎ ที่เธอไมํรักฉันไมํรู๎ Music Box √

36 แคํเธอกับฉัน ทกุๆวันมีเธอข๎างกาย คือความหมาย Music Box √

36 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น Music Box √

36 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หํมผ๎าบ๎าง Music Box √

36 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ Music Box √

37 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว Music Box √

เผยแพร่/
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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รหัสปก CD GX0261044 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บํได๎อยูํเทงิฟ้า ก็แคํผ๎ูหญิงธรรมดา ตําย อรทยั √

2 ดีดด๏อง บํฮู๎เสยีงแคน สชิวํยตามแฟนน๎องคืน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

3 กลับคําสาหลํา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 กลับคําสาอ๎าย คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 ถ่ิมน๎องไว๎ตรงน้ีลํะ อ๎ายเมื่อยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

6 หมํองเกํา ยังคิดฮอด อ๎ายยังคงคิดถึง เสีย้ววินาที ตั๊กแตน ชลดา √

7 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส(ล.ดาวจรัสฟ้า)อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

8 นํ้าตาขู แพรวพราว แสงทอง X

9 ถ่ิมไว๎ในใจ เจ๎าเบิ่ดใจ อ๎ายก็คงต๎องเข๎าใจ เต๐า ภูศิลป์ √

10 โจรตั๋วใจ จับเข๎าคุกสาน๎อ เทยีวมาลํอ เทยีวมาตั๋ว ตําย อรทยั;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 ของขาด กล๎วย คลองหอยโขํง X

12 ไลฟ์โสด ไอดิน อภินันท๑ X

13 ตัวไกล ใจฮักมั่น บํได๎ไปหา เพราะวํายากงานที่ทํา บํได๎ใจดํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

14 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

15 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

16 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

17 หลงกลผ๎ูชาย กล๎วย คลองหอยโขํง X

18 อ๎ายมีเขาแตํเจ๎ามีอ๎าย เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

19 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 อ๎ายกอดเหงาเจ๎ากอดไผ ไอดิน อภินันท๑ X

21 เหงาบวกเหงาเทาํกับฮัก เป็นจังใด๐ ใจเป็นหยังน๎องจั่งเผลอเศร๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

22 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

23 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

24 เอาผัวไปเทริ๑น(ล.ดาวจรัสฟ้า) เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป สม๎ พฤกษา √

25 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

26 อาลัยบัวเขียว อ๎ายเหงา...เหมือนข๎าวขาดฝนต๎นเหี่ยว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

28 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

30 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท๑ X

31 อยําเอานํ้าตามาตั๋วอ๎าย อ๎ายบํแมํน บํแมํนคนที่เจ๎าหวัง เมื่อทกุ เจมส๑ จตุรงค๑ √

32 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

33 สํามะแจ๐ เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

34 ขวัญใจหนํุมไกลบ๎าน ละเว๎าจากใจหนํุมไกลบ๎าน หลงฮักสาว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 นํ้ากรดแชเํย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่น่ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 ใจสารภาพ แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน ตําย อรทยั √

37 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

38 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

39 บํตายอ๎ายคงบํเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

40 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

42 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

43 อ๎ายฮักเขาแล๎วแมํนบํ รู๎ตัวหรือเปลํา วําอ๎ายพูดถึงเขาบํอยๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

44 อ๎ายขอเจ็บแทน เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

45 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

47 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

49 ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ อุตสาํห๑ทุํมฮักหมดตัว อุตสาํห๑ทุํมฮัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

50 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261075 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

2 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

3 ทรมานตัวเอง ไมํรู๎ทําไมวันน้ีฉันฝันถึงเธอ ไมํรู๎ทําไม สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

4 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

5 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

6 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

7 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

8 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

9 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

10 แคํอํอนไหว Mahafather X

11 คนไมํรัก คนอยูํด๎วยกันทกุวันทําไมจะมองไมํออก วง AROUND √

12 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

13 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

14 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

15 จําเป็นต๎องปลํอยมือ ฉันเห็นทาํทขีองเธอมานานแล๎ว NOS √

16 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

17 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

18 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect;feat.วําน วันวาน √

19 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ใจพังกลางวงเล่า 2

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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20 ปาใสหํน๎า เธอทําไมไมํเคยเข๎าใจ ทําไมไมํเคย จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

21 อยูํไมํไหว ก็เพิ่งรู๎ชวิีตมันอยูํยากเย็น มองทางใด จัสติน ผํองอําไพ √

22 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

23 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

24 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

25 ฝัง(ใน)ใจ ETC X

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

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

28 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไํหมที่ฉันยังอยูํรบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ) √

29 ทําได๎เพียง นานกวําจะทําใจ กวําจะเรียนรู๎มันอยํางไร 25 Hours X

30 เธอเกํงเรื่องลืม ฉันเกํงเรื่องจํา เชือ่คนใจงํายก็มีแตํเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

31 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

32 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

33 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

34 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

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

36 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

37 แผลที่ไมํมีวันหาย ไมํวํานานเทาํไหรํ แผลข๎างในหัวใจ Yes'sir Days √

38 ได๎แคํตัว มีให๎ฉันได๎แคํตัว ไมํเคยจะได๎หัวใจ อรรถพล เหลําแสงไทย √

39 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

40 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

41 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง มาตัง ระดับดาว √

42 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

43 พรหมลิขิตผิดเวลา ไมํรู๎โชคดี หรือเรียกวําโชคร๎าย SO COOL √

44 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

45 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

46 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

47 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

48 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

49 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

50 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561046 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

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

3 เลือกเป็นคนที่รักเธอ ก็รู๎ดี วําฉันน้ันเป็นเพียงคนที่รักเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

4 จดหมายจากพระจันทร๑ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟ้า ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

5 เพลงรัก เคยได๎ยินเสยีงเพลงหน่ึง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);เก็ต แก๎งค๑√

6 คําถามจากเพื่อนเกํา ต๎องกลายเป็นแคํเพื่อนเกํา ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

7 จะรักฉันถึงเมื่อไหรํ ฉันไมํเคยสงสยั กับเวลาที่ผํานพ๎นมา ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

8 อยากเป็นคนเดิม เคยเป็นคนๆ หน่ึง ที่เคยใชช๎วิีตงํายดาย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

9 แคํคนที่รักเธอ ไมํหวังจะยืนอยูํกลางใจเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

10 ไมํเหลือใครอีกแล๎ว จะไปที่ไหนดี ไมํมีที่ให๎ไป ไมํเคยต๎อง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

11 สงสยั บอกตัวเองทกุวัน วําฉันเป็นเพื่อน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

12 จากสายตา...จากหัวใจ แตํกํอนคืนวันที่มีน้ันมัวหมํน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

13 ปลํอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

14 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟ้าแกล๎งกันใชไํหม ฟ้าจงใจใชไํหม ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

15 ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ ฉันโกหกเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

16 น๎อยใจ รู๎วําเธอกับเขาเป็นแคํเพื่อนกัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

17 รักก็คือรัก คนรักกันให๎โกรธกันอยํางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

18 ยังเป็นฉันอยูํหรือเปลํา ไมํกี่นาททีี่ใจฉันขอ อยําเพิ่งโกรธ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

19 ยังไมํชนิ จะทําอะไรก็ดูไมํมั่นใจ มันดูแปลกไป ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

20 อยํางมากก็รักกัน แคํได๎เป็นคนที่คุ๎นเคยกันอยํางวันน้ี ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

21 รักใชไํหม มันเกิดในหัวใจไมํอาจจะเข๎าใจ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

22 ล๎านคําขอโทษ ความเป็นจริงก็รู๎ตัวดี วําไมํมีคําพอใดๆ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

23 หน่ึงนาททีี่ยาวนาน (ละครแมํค๎าขนมหวาน)ความจริงไมํเห็นกัน มันนําจะดี ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

24 ไมํเคย ไมํคิดถึง เวลาที่เธอมองฟ้าไกล เธอรู๎มีดาวอยูํ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

25 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

26 จะรักกันไปอยํางน้ีเลย(Ost.waystoprotect)ตั้งแตํพบกันครั้งแรก มาจนวันน้ี ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

27 โปรดไว๎ใจ (ประกอบละครปัญญาชนก๎นครัว)ทกุๆครั้งที่เธอคิดระแวง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

28 อธิษฐาน (ภาพยนตร๑บ๎านฉัน..ตลกไว๎กํอนฯ)ฉันไมํรู๎ควรบอกเธอวํายังไง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

29 กันและกัน ทอ๎งฟ้าไมํเคยเดียวดายเมื่อมีดาวมากมาย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

30 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

31 หูฝาด บอกอีกทไีด๎ไหมอีกสกัครั้ง อยากจะฟัง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);รสวันต๑ ดวงสร๎อยทอง(โอ๐)√

32 แลกใจ (ละครนํ้าใสใจจริง) ก็ไมํรู๎ วําจะพอหรือเปลํา ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

33 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

34 ได๎ยินไหมพระจันทร๑ ฉันหลงทางกับกาลเวลา ค๎นหาใคร ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

35 คือรัก บอกได๎ไหมรักแล๎วทําไมต๎องเป็นทกุข๑ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น);ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน)√

36 ตํางคนตํางรู๎ ถ๎าวันน้ัน ฉันได๎เอํยคําน้ี สิง่ดีดี ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261053 ท้าซ้้า

แกรมม่ีโกลด์ ฮิตตลอดกาล ชุดที่ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Signature Collection of แอน ธิติมา
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วันที่วาง 10/05/2561 1 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

2 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

6 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

7 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

8 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผํานใจเต็มฝัน คนอยูํทางบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

9 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 โลกของผ้ึง โลกสดุสวยอันแสนกว๎างไกล เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

12 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

13 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

16 แดํ..คนที่อ๎ายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบํจริงดอกสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ศิลปินดอกหญ๎า วิหคโผผิน ดั่งศิลปินผกเผิน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 ทางเบี่ยงอยําเสีย่งเดิน หนทางชวิีต มืดมิดเหลือหลาย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

19 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

20 หนํุมโคราช อยูํกรุงเทพตั้งนานหลายปี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

22 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 รอพี่ที่นครพนม สายลมพัดสาํเมื่อคราหน๎าหนาว ตําย อรทยั √

24 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

27 ตั๋วให๎คึดฮอด อ๎ายคงบํฮักน๎องอยํางจริงใจ สิง่เว๎ากัน ตําย อรทยั X

28 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 คิดฮอดรอกอดแมํ กํอนนอนคึดฮอด บํได๎กอดแมํนานแคํไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 สญัญาหัวใจ สญัญาหัวใจไมํได๎ใชป๎ากกา เป็นเพียง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

33 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

34 จูบแล๎วลา ลมจูบลูบไล๎ข๎าวรวงจนเม็ดข๎าวรํวง ตั๊กแตน ชลดา √

35 แก๎วรอพี่ พี่จ๐าพี่สญัญาปีน้ีแล๎วไมํมาแตํง ตําย อรทยั √

36 อาทติย๑ละวัน ฉันรักเธอเหลือใจห๎าม ฉันจึงไมํถามถึงใคร รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 ดํวน บขส. ดํวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 กําแพงปริญญา สาวม.หก สอบตกวิชาความรัก สอํแวว ตําย อรทยั √

39 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอ๎ายจนฝันเห็น มนต๑แคน แกํนคูน √

40 แคํน้ีก็ดีใจแล๎ว เกิดมาชาติน้ี ได๎ทําดีกับอ๎ายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 หนํุม น.ป.ข. สายนํ้าโขงแมํไหลลํอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

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

44 เขามีอะไรกันแล๎ว เขามีอะไรกันแล๎ว สิน้แววเสยีแล๎ว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บํ กล๎าปากยากใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

47 เด็กปั๊ม ข๎อยจากอีสานหลายปี เข๎ามาอยูํกรุงศรี ตําย อรทยั X

48 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 ขอบคุณเธอที่ให๎ใจ ช.บอกเธอได๎เลยวําเคยถอดใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561031 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 อีกนิดนึง เบียดเข๎ามาซิเธอ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

2 สองเวลา ถึงแม๎เราจะหํางกันไป ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

3 น๎อยไปอีกหรือ น๎อยไปอีกหรือที่ให๎ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

4 เคว๎งคว๎าง สดุกล้ํากลืนยืนนํ้าตาคลอ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

5 ฝันเลือนลาง ไมํมีใครที่อยูํข๎างกาย ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

6 ไมํเหลือใครเลย มันคงเป็นกรรมเป็นบาปที่ทําไว๎ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

7 คืนอัศจรรย๑ หาดทรายและทอ๎งฟ้าคราม ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

8 รักเรายังไมํสาย ใกล๎กันอีกนิดนึง เราชกัจะเหินหําง ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

9 นํ้าค๎างในใจ กับบางวันวันที่ดูมันร๎อนแรง ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

10 เรื่องดีดี ได๎แตํยิ้มทกุครั้ง เมื่อมองดู ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

11 เหลือแตํพื้นดิน ยามร๎อนก็เคยมีเธอ เป็นเหมือน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

12 ที่เดิม กลับมาในวันน้ี ที่ที่ตรงน้ี ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

13 โกรธกันจริงหรือเปลํา โกรธกันจริงหรือเปลํา ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

14 จดเธอไว๎ในใจ เขียนบันทกึไว๎มากมาย ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

15 เสยีหายตรงที่ใจ ที่ให๎เธอไป ไมํคิดอะไร ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

16 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

17 ทรมาน พยายามจะฝืนตัวเอง ฝืนใจทําเป็นไมํฟัง ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

18 ฝากชวิีต ฝากชวิีตกับใครสกัคน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

19 อยําทําอยํางน้ีอีกเลย สิง่ที่ฉันทําไปใจรู๎ดีวําผิด ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

20 อยําหํวง อยําปลํอยเวลาให๎เสยีไป ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Signature Collection of ศรัณย่า
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21 อีกครั้ง หลายครั้งที่ใจมันเจ็บเพราะคน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

22 ตํางก็รักกัน เห็นคนสองคนที่มาเจอกัน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

23 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูํเดียว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

24 อยูํนาน ๆ ได๎ไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันได๎เจอเธอ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

25 คือหัตถาครองพิภพ สองมือที่ดูนํุมนวลอํอนโยน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

26 บํวงรัก แม๎เราจะตํางด๎วยกาลเวลา ความรัก ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

27 ดาวพระศุกร๑ คืนน้ีเป็นคืนเดือนแรม มองนภาไมํแจํม ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ X

28 ดาวแต๎มดิน คือความงามสกุใสสงูสงํ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

29 ผิดตรงไหน (ละครเจ๎าสาวสลัม) แคํอยากจะถามได๎ไหม อยากถามเธอสกัคน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

30 ทําไมไมํรักกัน เป็นลิขิตฟ้า หรือกรรมที่ลงโทษฉัน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

31 บุพเพสนันิวาส เมื่อคิดให๎ดีโลกน้ีประหลาด ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ X

32 จากดาวคนละดวง จากดาวคนละดาง เกิดมา ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

33 สสีนัแหํงชวิีต ทกุคนแม๎จะเกิดมาดั่งสขีาว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

34 อยากบอกให๎รู๎ [สดุสายป่าน] มองดูสายตา มองดูให๎ดี ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

35 เพียงใจคงเดิม [ทดัดาว-บุษยา] เคยได๎ลองหาวํามีสกัคนไหม ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

36 รักเธอเสมอ หากตราบใดสายนทยีังรี่ไหล ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 ตัวไกล ใจฮักมั่น บํได๎ไปหา เพราะวํายากงานที่ทํา บํได๎ใจดํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

2 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 ถ่ิมน๎องไว๎ตรงน้ีลํะ อ๎ายเมื่อยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

4 เก็บเศษแก๎ว ดวงตาซื่อ ๆ น่ีหรือคือคนอกหัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

6 แคํอ๎ายหว่ัน บํแมนหาแนวมาวําให๎ บํแมนวําบํเซื่อใจกัน เบียร๑ พร๎อมพงษ๑ √

7 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 ทุํงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา ตําย อรทยั X

9 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม Cover ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก เจมส๑ จตุรงค๑ √

10 บํฝืนใจฮัก ถืกเจ๎าถ่ิมไป แตํอ๎ายกะยังฮักเจ๎าอยูํ ลําเพลิน วงศกร √

11 ถ่ิมอ๎ายวาเลนไทน๑เดย๑ ปิดไฟกําลังเข๎านอน ในเมื่อตอนเที่ยงวัน เต๐า ภูศิลป์ √

12 คิดฮอดสาวฟังลํา(ล.ดาวจรัสฟ้า) ลํะแสบหัวใจปานไฟจี้ อ๎ายยืนเทงิเวทบีํ ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง √

13 โลโซโบว๑รัก(ล.ดาวจรัสฟ้า) ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

14 เอาผัวไปเทริ๑น(ล.ดาวจรัสฟ้า) เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป สม๎ พฤกษา √

15 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

16 เบอร๑โทรข้ีตั๋ว(ล.ดาวจรัสฟ้า) ให๎เบอร๑มือถือ คือ คือ แตํ บํ จริงใจ สม๎ พฤกษา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261054 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/05/2561 1 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

2 วันหน่ึงฉันเดินเข๎าป่า (Into the Wood) แม็กซ๑ เจนมานะ X

3 เพื่อนรํวมทาง (ละครมหาชน The Series)ไมํวําความฝันจะไกลซักเทาํไหรํ ก็ไมํ บอย Peacemaker √

4 กํอนฤดูฝน The TOYS X

5 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 ทรมานตัวเอง ไมํรู๎ทําไมวันน้ีฉันฝันถึงเธอ ไมํรู๎ทําไม สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

7 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

8 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

9 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

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

11 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

12 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

14 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

15 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

16 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

17 นํ้าผ้ึงพระจันทร๑ รักฉันรักเธอ และรู๎วําเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

18 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

19 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR X

20 เปล๏า ต๎น ธนษิต X

21 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

22 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

23 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

24 เธอไมํเคยรู๎ [ชายไมํจริงฯ] รักเธอแตํเธอไมํเคยรู๎ ฉันรักเธออยูํ ใหมํ ดาวิกา √

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

26 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

27 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

28 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวํารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

29 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวํารักสกัทไีด๎ไหม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

30 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

31 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

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

33 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

34 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

35 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตฟังติดรถ 2

TRACK ช่ือเพลง

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 10

TRACK ช่ือเพลง

หน้า 12/23



36 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมํเห็น ใชวํํามันไมํมี อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

37 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

38 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

39 แอบเหงา ทําตัวตามสบาย เหมือนเชนํทกุที เกียรติศักดิ์ อุดมนาค(เสนาหอย) √

40 Would u please... ตั้งแตํได๎เจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

41 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

42 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ ธนทตั √

43 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

44 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

45 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

46 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

47 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

48 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

49 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

50 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261049 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 รักควายควาย มิน เฉาก๏วย;มิ้ว ไม๎ขีดไฟ X

3 ฉันไมํมี T_T X

4 เชญิ วง Fin X

5 ตอนมีไมํรักษา วงเปิดเกมส๑ X

6 ไมํตํางกัน วง กางเกง X

7 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

8 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

9 ความรักกําลังทํางาน ความหํางไกลไมํใชหํํางกัน เสถียร ทํามือ √

10 อะโต๎ย วาเลนไทน๑ ไลํแจกดอกไม๎ ไมํมีใครเอา นายสน √

11 ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก เจ๎าพํอก็ชอ็ค แชมํ แชมํรัมย๑ √

12 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

13 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

14 เกลียดแฟนเกําเธอ วง Fin X

15 แฟนคนใหมํ วงกลม X

16 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

17 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

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

19 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

20 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

21 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง นายสน √

22 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

23 คนเย็นชา สกายพาส X

24 อยากพับแผํนฟ้า อยากพับแผํนฟ้าเข๎ามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

25 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

26 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

27 ข๎างหลัง วง L.ก.ฮ. X

28 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

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

30 นํ้าใต๎ศอก สกายพาส X

31 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

32 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ เจมส๑ ชนิกฤช √

33 กี่ครั้งก็ยังไมํเข็ด ผ๎ูหญิงใจร๎าย ผ๎ูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชมํ แชมํรัมย๑;ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

34 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

35 พรุํงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมํรักฉัน ตั๊ก วชรกรณ๑ √

36 ยอมเป็นตัวแทนก็ได๎ เรามีกันในอ๎อมแขน เพราะแฟนของเธอ เสถียร ทํามือ √

37 คืนน้ีเหงาเทาํกันไหม ฟ้าเบื้องบนคืนน้ีไมํมีจันทร๑ แตํบนน้ัน โกไขํ;นายสน √

38 ถ๎าเขาไมํรักรักพี่ได๎ไหม ค๎นหาวิธีรักเขาให๎ดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชมํ แชมํรัมย๑ √

39 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

40 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

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

42 ห๎ามไมํได๎หรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป นํ้าก็ยังไหลอยูํ ตั๊ก วชรกรณ๑ √

43 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูํด๎วยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

44 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

45 น๎องสาวคนลําสดุ เมื่อรักของเราจบลงด๎วยความเข๎าใจ แชมํ แชมํรัมย๑;วงกลม √

46 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

47 หึงไมํได๎หวงไมํได๎ เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส๑ ชนิกฤช √

48 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตํบอกเลยวําฉันไป แสน (นากา) √

49 อยํางน๎อยก็ได๎รัก อยํางมากก็แคํเจ็บ ยังคาราคาซังอยูํในหัวใจ เสีย่งบอกเธอ เดวิด อินธี √

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

เผยแพร่/

ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาพาณิชย์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561044 1 รักเธอนิรันดร๑ (รอยรักรอยอดีต) ได๎ยินเสมอ น่ีเธอใชไํหม หรือเสยีงใบไม๎ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

วันที่วาง 17/05/2561 2 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเป็นหมื่นคํา เลือกมาทกุคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
The Masterpiece 

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพ่ือชีวิต ฮิตมาราธอน ชุด 6
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3 เพียงหน่ึงคํา เดียวดายอ๎างว๎าง ทาํมกลางผ๎ูคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

4 ผิดถูกไมํรู๎ (ละครพินัยกรรม) ยิ่งใกล๎ยิ่งชดิยิ่งคิดจะใกล๎กวําใครทกุคน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

5 ไมํขอให๎เป็นเหมือนใคร หากฉันจะรัก รักใครสกัคน เรื่องของเหตุผล ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

6 คําสญัญาจากฟากฟ้า [รอยรักรอยอดีต]อยากให๎ดาวบนฟ้า ตอบลงมาได๎ไหม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

7 เก็บอยูํในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผําน วันอาจจะหมุนเวียน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

8 คูํไมํควร เหมือนเราอยูํคนละฟ้า อยูํคนละชัน้ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

9 คิดถึง ตั้งแตํวันน้ันที่ฉันและเธอเจอกัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

10 อยําทําดีนาทสีดุทา๎ย อยํามาทําดีนาทสีดุทา๎ย อยําแสร๎งหํวงใย ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

11 หัวใจให๎เธอ จากชวิีตที่เหมือนไมํมีจุดหมายปลายทาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

12 ฉันยังเหมือนเดิม ไมํรู๎ทําไม ฉันจึงได๎พบเธอ แม๎เพียงแรกเจอ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

13 รักเธอจนเหน่ือยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

14 ระหวํางเรา (ละครเลํห๑ภุมเรศ) ระหวํางเราดูเหมือนใกล๎กัน แตํไมํมีวัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

15 เธอไมํเคยรู๎ [ชายไมํจริงฯ] รักเธอแตํเธอไมํเคยรู๎ ฉันรักเธออยูํ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

16 ถ๎าหากจะรักใครใหมํอีกครั้ง อะไรที่ทําให๎มาพบเธอ อะไรจากเธอ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

17 ฉันมีเธอ [สาวใชห๎ัวใจชคิาโก]๎ ไมํเคยคิดเสยีใจกับวันน้ี บอกตัวเอง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

18 กวําจะรู๎ ไมํมีคําวํารัก จากใจที่ด๎านชา ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

19 อยําให๎ถึงวันน้ันเลย (Acoustic Version)คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

20 ศรัทธาในรัก (ละครหยกลายเมฆ) เพราะเรามีชะตา ถึงได๎มาพบกัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ X

21 ถ๎าน่ีคือรักแท ๎(ละครอธิษฐานรัก) หํางกันคนละฟากฟ้า เรายังได๎มาพบกัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

22 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

23 ของขวัญ ไมํวําสิง่ไหนที่ฉันพอใจ ไมํวําอะไร ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

24 อยากบอกวํารักเธอ อยูํกับความเสยีดาย อยูํกับใจที่ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561043 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

2 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

3 ทุํงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา ตําย อรทยั X

4 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

5 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

6 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

7 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

8 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

9 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

10 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

11 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

12 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

13 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

14 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

15 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

16 เก็บความหลายใจไปใชท๎ี่อื่น เรียนจบแคํ ม.ปลาย อํานใจผ๎ูชายบํออก ตําย อรทยั √

17 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

18 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

19 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

20 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

21 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

22 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

23 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

24 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใด๐น๎ออ๎ายจะพอ เห็นวํารูปหลํอ ตําย อรทยั √

25 คนใกล๎เมื่อไกลบ๎าน คนแรกที่ใจนึกเห็นหน๎า ยามเจอปัญหา ตําย อรทยั √

26 โอ.เค.เน๏าะ โอ เค เน๏าะ จําได๎ บํ อ๎ายเคยบอกใจ ตําย อรทยั √

27 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

28 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

29 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

30 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

31 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

32 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

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

34 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุข๑เพียงใด ตําย อรทยั √

35 มาจากดิน คนมาจากดินบํเคยลืมกลิ่นความจน ตําย อรทยั √

36 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

กบ ทรงสิทธิ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561045 1 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

วันที่วาง 17/05/2561 2 เติมไมํเต็ม ใครมา เป็นอยํางฉัน ก็คงมีวันทอ๎แท๎ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

3 เก็บกด บอกคําไหน ยังไง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

4 ไมํเคยไมํรักเธอ อยากบอกวําฉันไมํเคยไมํรักเธอเลย ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

5 ทะลุกลางใจ หลายครั้งที่คนบอก ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

6 อยากรู๎ไหม อยากรู๎ไหม ทําไมที่เราคบกัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

7 อยากบอกให๎รู๎ ค่ําคืนน้ีเธอคงเจ็บช้ําเดียวดาย ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

8 พอเสยีที พอเสยีท ีเรื่องน้ีมันควรเพียงจะพอ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

9 ปลํอยมือ เราเคยเอํยคําสญัญาวําเราจะรัก ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

ช่ือศิลปิน
Signature Collection of 

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 15 ปีทอง ต่าย อรทยั

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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10 ซื้อเวลา จากเพียงคําบางคํา ที่เธอน้ันพูดจากปาก ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

11 ถ๎าหาก มอง..ไกลสดุทอ๎งฟ้า ชวํงเวลาที่ฟ้าน้ัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);เสาวนิตย๑ นวพันธ๑(กบ) √

12 ขอกลับคํา ฉันไมํลืมสญัญาที่ฉันเคยมี ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

13 วันใส ๆ ฟ้าใส แดดไกลๆ สจีางๆ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

14 รักเราไมํเกําเลย (รักของเรายังใหม)ํ จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

15 ตํางคนตํางใจ คนสองคน ใจสองใจ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

16 คิดถึงและเป็นหํวง จะอยูํแหํงไหนจงอยําได๎ไหวหว่ัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

17 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

18 ขอเพียงจําไว๎ อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

19 เคยไหม เมื่อมันไมํอาจยั้ง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

20 ใจหาย แตํกํอนแตํไรไมํเคย ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

21 ขาดๆ เกินๆ ขาดๆ เกินๆ จะทํา ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

22 สวยเกรดซี จะมีใครบอกเธอหรือเปลํา ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

23 ไมํมีเธอ..ไมํมีวันน้ี เธอเพียงคนเดียว เธอเป็นคนทํา ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

24 ขอแสดงความนับถือ หลอกกันเสยีจนไมํมี ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

25 หากันจนเจอ สิง่ที่ฉันหวัง สิง่ที่ฉันคอย อาจดูเหมือน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);เสาวนิตย๑ นวพันธ๑(กบ) √

26 นํ้าตาไขํมุก (ละครมายาสมีุก) คงไมํมีใครรู๎ และจะเข๎าใจ ความรัก ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

27 สายชล [ลัดฟ้ามาหารัก] เหมํอมองดูสายนํ้าวน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

28 เชลยศักดิ์ (ละครเชลยศักดิ)์ บาปกรรมชกัพา หรือวําฟ้าลงทณัฑ๑ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

29 แคํคืบ แคํคืบเทาํน้ัน ฉันให๎งงงัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

30 คนละภพ อยูํกันคนละภพ เหตุใดหนอจึงได๎พบ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

31 เผ่ือใจไว๎ (Acoustic) ฉันยังเต็มใจถ๎าหากเธอจะกลับมา ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

32 ลมเอย ลมเอย เพียงเชยกลับเลยพ๎นผําน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

33 ยังมีฉัน หากเธอสบัสนกับทางที่มุํงไป ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

34 กันและกัน [สามหนํุมมุมสบาย] เมื่อวันเวลาลํวงเลย รอบตัวเรา ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ)√

35 จากคนละมุม (ปี 36) ก็เหมือนจากคนละมุม ไมํเคยคิด ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ);ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส)√

36 สามหนํุม สามมุม (ปี 35) คนละมุมเดียวกัน สารพันจะเห็นไป ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ);ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส)√

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561056 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 ภาพจํา จากวันน้ันที่เธอผํานมา โชคชะตาให๎เรา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

2 Good Morning Teacher ครั้งน้ันฉันมีเธอที่เป็นคนสอน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 คิดถึงจัง (มาหาหนํอย) Hello ตอนน้ีทําอะไรอยูํ อยูํกับใคร ที่ไหน โอ๏ต ปราโมทย๑ √

4 ให๎ฉันเข๎าไป C/O GO! (ซี/โอ โก!) √

5 เกลียด พยายามจะลืมทกุๆเรื่องราว The Yers √

6 คนสดุทา๎ย The Pisatband √

7 หยดน้ีให๎เธอ อะไรที่พัดผํานมา มันก็จะผํานไป I Hate Monday √

8 ชัว่โมงที่เป็นใจ(Film Version) ดึกดื่นค่ําคืนน้ี บรรยากาศดีกวําคืนไหน คชา นนทนันท๑ √

9 ดาวเหนือ (Pole Star) YOUNG MAN AND THE SEA √

10 รอฉันหรือเปลํา เหตุที่ฉันไมํมีใคร เพราะวําฉันไมํลืมเธอ Bankk Ca$h √

11 ถ๎าหัวใจมีมือ ฉันคงไมํใชสํิง่จําเป็น ถึงเวลาต๎องบอกลา วงอโศก √

12 ใครสกัคน (ล.สายเลือดมายา) เคยมีบางคน ที่ฟ้าบังเอิญให๎เจอะกัน พลอยชมพู √

13 รับได๎ไหม เธอ คนที่ดีพร๎อม วันน้ีเธอยอมทกุอยําง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

14 ปีกเล็กเล็ก อยากเอาคําวํารักในใจ ที่ฉันมีมากมาย วงชงโคบอย √

15 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปิดรอ สิง่ของของเธอวางไว๎ The Answer √

16 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงํายดายแคํปลายน้ิว โอปอ ประพุทธ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261045 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 อีหลําขาเด๎ง จินตหรา พูนลาภ X

2 ไหงํงํอง(ล.ดาวจรัสฟ้า) ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

3 โจรตั๋วใจ จับเข๎าคุกสาน๎อ เทยีวมาลํอ เทยีวมาตั๋ว ตําย อรทยั;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ผัวใหมํ ศร สนิชยั X

5 โชคดีเด๎อ...ผัวเกํา ดอกรัก ดวงมาลา X

6 บํแมํนบํฮัก แซ็ค ชมุแพ X

7 กลับคําสาหลํา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 กลับคําสาอ๎าย คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ(Cover) เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ตรี ชยัณรงค๑ √

10 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

11 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

12 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

13 สดุทา๎ยอ๎ายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกํา รูปที่สองเฮาน้ันถํายเก็บไว๎ ตําย อรทยั √

14 2 คนสไิด๎บํ คูํแฝดโอเอ;เอ๐ พัชรพร X

15 เมียเด๎อบํแมํนชู๎ ดอกรัก ดวงมาลา X

16 ดาวจรัสฟ้า (ละคร ดาวจรัสฟ้า) บํได๎อยูํเทงิฟ้า ก็แคํผ๎ูหญิงธรรมดา ตําย อรทยั √

17 อยากเป็นเขยลาว คูํแฝดโอเอ X

18 หํวงนาหํวงนาง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

19 ลําเต๎ยซิ่ง เตํางอย จินตหรา พูนลาภ X

20 ฮักอ๎ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮู๎อยูํวํามันบํคือ กะฮู๎อยูํมันบํแมํน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 ให๎อ๎ายตายผ๎ูเดียว แนมเบิ่งหน๎าเจ๎าของ ยามอ๎ายสอํงกระจก เดวิด อินธี √

22 คําขอ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

23 หมาย่ํารถ เอ อนุชา X

24 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

อีสานฮิตติดกระแส
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

GMM Grammy New Release Vol.3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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25 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

26 อาลัยบัวเขียว อ๎ายเหงา...เหมือนข๎าวขาดฝนต๎นเหี่ยว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

28 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

29 หยํามเกํา ไอดิน อภินันท๑ X

30 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

31 เมี่ยน กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

32 ชดั ชาํว แคํอยากบอกวําไมํได๎ชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

33 3 คอร๑ดซอดแจ๎ง คูํแฝดโอเอ X

34 เต๎ยต๐อหัวใจ ใสงามคือนํ้าในขัน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

36 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

37 คนบํมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคํกอดก็บํเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

39 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

40 น๎องตั้งใจฮัก อ๎ายตั้งใจถ่ิม ทิ้งกันงํายๆ เห็นน๎องเป็นไม๎ไอติม เวียง นฤมล X

41 อยําเอานํ้าตามาตั๋วอ๎าย อ๎ายบํแมํน บํแมํนคนที่เจ๎าหวัง เมื่อทกุ เจมส๑ จตุรงค๑ √

42 สตรีหมายเลข ๑ ให๎เป็นที่หน่ึงแตํหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

45 อ๎ายฮักเขาแล๎วแมํนบํ รู๎ตัวหรือเปลํา วําอ๎ายพูดถึงเขาบํอยๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

46 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

47 บํตาย...แตํอ๎ายเจ็บ หลํะเจ๎าแตํงงานอ๎ายนอนไห๎ ศร สนิชยั √

48 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

49 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

50 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261062 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

2 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

3 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

4 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

5 ต๎องการดํวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

6 สายลํอฟ้า ไมํเคยกลัวฝน และไมํกลัวฟ้า อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

7 หมื่นฟาเรนไฮต๑ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

8 เย๎ เย รู๎ไว๎เหอะ ถ๎าเธอไปดีและมีสขุ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

9 ข้ีหึง ยิ้มให๎กับฉันหนํอย แคํหึงเล็กน๎อย SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

10 ผมไมํใชวัํว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

11 สาหัส ฉันมีเรื่องหน่ึงอึดอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญํ LOSO √

12 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 คิดอะไรอยูํ อยูํๆ ก็มาหวานใส ํเอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

14 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว X

15 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

16 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

17 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

18 กระดกลิ้น เธอขอให๎ฉันพูดอีกทไีด๎ไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

19 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

20 เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

21 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

22 สนุทรีย๑ สนุทรีย๑ ไปอยูํที่ไหน ก็ไมํเป็นไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุํม √

23 คอนฟิวส๑ (Confused) ซะ เป็นไงเป็นกัน วันน้ีต๎องตัดสนิใจ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

24 หนํอมแน๎มไปหนํอย เป็นคนอยํางน้ีแหละ บิลลี่ โอแกน √

25 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

26 ครั้งน้ีคงถูกใจ กํอพันครั้ง สร๎างพันสิง่ นูโว √

27 เติมนํ้ามัน รู๎ไหมเวลาเธอ ไมโคร √

28 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

29 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

30 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 คนไมํมีสทิธิ์ อยูํอยํางคนไมํมี ไมโคร √

32 อยากได๎ยินวํารักกัน สิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

33 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

34 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

35 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว X

36 ร่ําไร ยังจําได๎ไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

37 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

38 อยากตะโกน อยากจะร๎องตะโกน บิลลี่ โอแกน √

39 ชวิีตเป็นของเธอ อยําบอกเธอวํารักเธอและฉันไมํเคยรัก FLY √

40 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

41 ใจร๎าย จากวันที่ได๎เจอเธอ เธอชาํงแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

42 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

43 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

44 ไมํจําเป็นต๎องดีที่สดุ เธอไมํต๎องกังวล ไมํแปลกอะไร BLACKHEAD √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Rock Never Die 2
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45 เกลียดความสงสาร อยํารักกัน งําย งําย Y NOT 7 √

46 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

47 ยอมรับ เรื่องระหวํางเราน้ัน ใครก็มองวําฉันผิด BLACKHEAD √

48 พายุในใจ มันเป็นเพียงแคํกระแสลมแรง FLY √

49 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได๎ กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

50 อยําบอกวํารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261056 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/05/2561 1 แมํเกี่ยว อารมณ๑ที่ร๎อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร๎อม ปาล๑มมี่ √

2 เกลียด พยายามจะลืมทกุๆเรื่องราว The Yers √

3 Okay x Urboy TJ Okay ไมํวําจะเป็นยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Urboy TJ √

4 หยดน้ีให๎เธอ อะไรที่พัดผํานมา มันก็จะผํานไป I Hate Monday √

5 ปีกเล็กเล็ก อยากเอาคําวํารักในใจ ที่ฉันมีมากมาย วงชงโคบอย √

6 วันหน่ึงฉันเดินเข๎าป่า (Into the Wood) แม็กซ๑ เจนมานะ X

7 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

8 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

9 ทรมานตัวเอง ไมํรู๎ทําไมวันน้ีฉันฝันถึงเธอ ไมํรู๎ทําไม สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

10 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยูํตรงน้ี หนํุม กะลา √

11 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

12 โตแล๎ว หนีความจริงต๎องหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

13 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

14 เกี่ยวกันไหม (YOU?) อิ้งค๑ วรันธร X

15 คนแบบไหนดี จะเป็นใครคนที่รู๎ใจ จะเป็นใครที่เดิน แบมแบม The Voice √

16 เสยีเพื่อน เพื่อนคือคําที่มันยิ่งใหญํ คําๆน้ีสําคัญ Not Sleep √

17 เอาที่สบายใจ บอกตัวเองไว๎ ให๎ทําใจดีดี The Ambulance √

18 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 ไมํอยากเป็นของใคร(ละคร แหวนดอกไม)๎เดินตัวคนเดียวก็มีความสขุแบบฉันเอง ยิปโซ อริย๑กันตา มหาพฤกษ๑พงศ๑;พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ)√

20 คําตอบอยูํที่หัวใจ(ซีรีส๑ Sotus S) มันดีแคํไหนที่เราน้ันได๎รักกัน ต๎น ธนษิต √

21 เรื่องของฉัน ที่ให๎เธอไปแคํหวังดี เทาํไรก็เทาํที่ฉัน จีนํา ดี ณัฐชา เดอซูซํา √

22 รู๎ซักท ี(double tap) เห็นเธอน่ังคุย Chat คุยกับเขา HotAss √

23 ผํานสายตา แอบมองเธอรักเธอไกลๆ แอบหวังลึกๆ Natural √

24 คนสดุทา๎ย The Pisatband √

25 Geisha Blues Tape √

26 จ๎องพระอาทติย๑ (Staring at the Sun) YOUNG MAN AND THE SEA √

27 รู๎สกึ Kord Yim √

28 ฉันก็จะยังบอกรักเธอ Nann X

29 ยังรู๎สกึ (Old Feelings) INK WARUNTORN X

30 โลกที่ไมํมีเธอ PORTRAIT X

31 ยอม Musketeers X

32 ดวงจันทร๑สดีํา (I Miss You So Much) YOUNG MAN AND THE SEA X

33 สวํนหน่ึง The Pisatband X

34 แรงดึงดูด ROOM 39 X

35 เมื่อเธอมาสงํ Polycat;TATTOO COLOUR X

36 เธอเอาใจฉันไป(Cover For ELE) พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

37 ต๎องมนต๑ My Baby ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) X

38 ถ๎าเรียกมันวํารัก (ล.แอบรักออนไลน๑) ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ X

39 แคํได๎รัก แม็กซ๑ เจนมานะ X

40 ให๎ฉันเข๎าไป C/O GO! (ซี/โอ โก!) √

41 Midnight Girl NYTE √

42 หวําเว๎ อยูํคนเดียวอยูํลําพัง หวําเว๎ อยูํบน The Jukks X

43 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

44 รักกันจนวันสดุทา๎ย (Happy Ever After)แพ๎ทกุอยํางที่เคยได๎ลองสูม๎า กรภพ จันทร๑เจริญ √

45 ออกตัว ในมุมนึงน้ันยังมีแววตาคูํหน่ึง ที่มองเธอ ลิปตา √

46 สกันาที เพราะวําโจทย๑ชวิีตฉันที่มี คือรักเธอ FUNKY BURGER √

47 ถูกคนแล๎ว จะบอกเธอไปวันน้ันก็กลัวไมํดี เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

48 สงํมือ (TRUST) เขาใจร๎าย ทําร๎ายเธอ ทําให๎มองโลก LOMOSONIC √

49 ไมํเปลี่ยน (Never Change) Zero hero X

50 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261059 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/05/2561 1 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 กํอนฤดูฝน The TOYS X

3 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

4 Good Morning Teacher ครั้งน้ันฉันมีเธอที่เป็นคนสอน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

5 คิดถึงจัง (มาหาหนํอย) Hello ตอนน้ีทําอะไรอยูํ อยูํกับใคร ที่ไหน โอ๏ต ปราโมทย๑ √

6 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

7 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

8 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

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

10 แมํเกี่ยว อารมณ๑ที่ร๎อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร๎อม ปาล๑มมี่ √

11 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตเด็กแนว 5

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตติดสยาม

TRACK
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12 Sticker ใครตํอใครเค๎าเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

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

14 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

15 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

16 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

17 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

18 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

19 ภาพจํา จากวันน้ันที่เธอผํานมา โชคชะตาให๎เรา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

20 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

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

22 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริย๑ขีดชะตาชวิีตฉันใหมํ PARADOX √

23 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

24 ขอโทษที่เป็นแบบน้ี The TOYS X

25 สบายดีหรือเปลํา 2017 สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ Thaitanium √

26 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 แรงดึงดูด ROOM 39 X

28 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

29 รักอยูํข๎างเธอ แผํนฟ้ากว๎าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

30 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

31 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

32 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

33 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

34 ความอํอนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมํอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

35 อกหัก ความรัก ต๎องพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

36 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

37 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

38 สวํนหน่ึง The Pisatband X

39 ดวงจันทร๑สดีํา (I Miss You So Much) YOUNG MAN AND THE SEA X

40 หลงเลย Thaitanium;BANKK CA$H X

41 ข้ีหึง ยิ้มให๎กับฉันหนํอย แคํหึงเล็กน๎อย LIPTA;โจ๏ก SO COOL √

42 ตื่น [SANCTUARY] ตื่นจากความฝันอันงดงามที่ผํานมา รวมศิลปิน √

43 It's a trap Jira of P.O.N.R √

44 สาด สาด เน่ีย สาดเน่ียๆ ก็บอกแล๎ววําไมํ รวมศิลปิน √

45 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

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

47 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

48 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

49 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

50 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

เผยแพร่/

นรินทร ณ บางช้าง ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561047 1 ขออภัยไว๎กํอน ขออภัยไว๎กํอนเพราะไมํ นรินทร ณ บางชา๎ง √

วันที่วาง 24/05/2561 2 เพื่อนไมํทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชา๎ง √

3 กลับมาสกัครั้ง อยูํตรงไหนรู๎ไว๎มีคนที่หํวงอยูํ นรินทร ณ บางชา๎ง √

4 เก็บไว๎ไมํไหว หลงมั่นใจมาตั้งนาน นรินทร ณ บางชา๎ง √

5 เพื่อนเอย เพื่อน..เอย เพื่อนคงเพื่อนเคย นรินทร ณ บางชา๎ง √

6 ฝันน้ันเป็นจริง (พูด) ฝันอีกแล๎วเคยคิด นรินทร ณ บางชา๎ง X

7 ผ๎ูแพ๎ รักเอย รู๎รึเปลํา ทํากับ นรินทร ณ บางชา๎ง X

8 เป็นอยํางง้ีได๎ยังไง คนบางคนขยันหมั่นเพียร นรินทร ณ บางชา๎ง X

9 เต๎นแร๎งเต๎นกา พวกเรามาพร๎อมเพรียง นรินทร ณ บางชา๎ง √

10 ดอกไม๎ จดหมาย ความรัก ดอกไม.๎.ถ๎าได๎คงเป็นกํา นรินทร ณ บางชา๎ง √

11 อยากมีหัวใจใหมํ อยากจะมีหัวใจใหมํ นรินทร ณ บางชา๎ง √

12 อาจเป็นเรา เคยคิดๆ ดู อยูํเล็กๆ นรินทร ณ บางชา๎ง √

13 พํอฉันซําส๑ (CHORUS) พํอบรรเลงฉันร๎องเอง นรินทร ณ บางชา๎ง √

14 วัยสะรุํนวํุนวาย วันสะรุํนวํุนวาย วัยสะบายอุรา นรินทร ณ บางชา๎ง √

15 มือถือไมค๑ใจอยากเรียน เสยีงเพลงน้ันดังก๎องพอเอํยคําร๎อง นรินทร ณ บางชา๎ง X

16 คิดจะมีแฟน หากฉันคิดจะมีแฟนสกัคน นรินทร ณ บางชา๎ง √

17 อยําซื่อบื้อ อยําซื่อบื้อ อยําซื่อบื้อเป็นวัยรุํน นรินทร ณ บางชา๎ง √

18 ดาว เธอ เธอเป็นฉันเจอกัน นรินทร ณ บางชา๎ง √

19 อยํางแรง ถึงฝนจะตกถึงรถจะติด นรินทร ณ บางชา๎ง √

20 จากวันน้ี อาจมีเพียงฉันที่เคยฝัน นรินทร ณ บางชา๎ง √

21 คิดถึงกันดีกวํา ถ๎าคิดอะไรไมํเคยได๎ดี นรินทร ณ บางชา๎ง √

22 คนคนน้ี คนอยํางคนคนน้ี คงมี นรินทร ณ บางชา๎ง √

23 เจ็บแล๎วไมํจํา เจ็บแล๎วไมํจํา ไมํจํา ไมํ นรินทร ณ บางชา๎ง √

24 รวยเพื่อน มีเพื่อน รวยเพื่อน เหมือน นรินทร ณ บางชา๎ง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261050 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 อ๎าว (Another Version) บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

3 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

4 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
The Masterpiece 

TRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
50 Acoustic Best Hits 2

TRACK
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5 ฤดูฝน(Acoustic Version) ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

6 คูํชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

7 สิง่ของ(Acoustic Version) ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

8 รอย (Acoustic Version) รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

9 หลํอเลย(Acoustic Version) หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

10 เพียงหน่ึงครั้ง(Acoustic Version) จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

11 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

12 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

13 ไมํเดียงสา (Another Version) สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

14 เจ็บที่ต๎องรู(๎Acoustic Version) เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

15 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

16 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

17 แคํกระจกกั้น (Acoustic Version) ยิ่งเราใกล๎กันเพียงใด ก็เหมือนวําใจ NO MORE TEAR √

18 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

19 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ปั๊บ Potato √

20 ผิดทั้ง 2 ทาง(Acoustic Version) ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

21 พูดไมํได๎สกัท(ีAcoustic Version) เธอจะรู๎บ๎างไหม วําใจฉันมันรักเธอแคํไหน Yes'sir Days √

22 หัวใจเต๎นชา๎ลง(Acoustic Version) ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

23 รักเธอจนวันตาย (Acoustic Version) เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

24 คือเธอใชไํหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

25 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL;ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

27 เพียง ชาติ สชุาติ (The Voice) X

28 พื้นที่ทบัซ๎อน (Another Version) เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

29 เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

30 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

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

32 ใจพังพัง(Cover Version) อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

33 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล๑มมี่ √

34 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

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

36 เวลาแหํงรัก(Cover) เหมํอมองฟ้าทไีร อ๎างว๎างเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

37 อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version) เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

38 อยากให๎โลกแคบลง (Acoustic Version)อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

39 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

40 จม(Cover Version) ลุลา √

41 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

42 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

43 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

44 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตํกลัว ไมํคบใคร ปิดตัวเอง ปาล๑มมี่;T-Bone √

45 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

46 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 ถ๎าหากไมํรัก (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟ้องวําใจเธอคิดวําฉัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

48 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

49 ไมํมีอะไรที่เป็นไปไมํได๎ (Possible) วันที่ฟ้าดูไมํคํอยเป็นใจอาจทําให๎ ลุลา;Singular √

50 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

3 เก็บเศษแก๎ว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ น่ีหรือคือคนอกหัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 หมํองเกํา ยังคิดฮอด อ๎ายยังคงคิดถึง เสีย้ววินาที ตั๊กแตน ชลดา √

5 ภาวะแทรกซ๎อน ออย แสงศิลป์ X

6 แพ๎น็อค ต๎าร๑ ตจว. X

7 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

8 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 เมี่ยน กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

10 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

11 น๎องได๎ตาย อ๎ายได๎แตํง มื้อที่อ๎ายกินดอง..น๎อง น่ังฮ๎อง..ไห๎ ตั๊กแตน ชลดา √

12 ตัวไกล ใจฮักมั่น บํได๎ไปหา เพราะวํายากงานที่ทํา บํได๎ใจดํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

13 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

14 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

15 แคํอ๎ายหว่ัน บํแมนหาแนวมาวําให๎ บํแมนวําบํเซื่อใจกัน เบียร๑ พร๎อมพงษ๑ √

16 ไผ งํายๆแบบน้ีเลยน๎อ ถ่ิมกันจ๎อๆจังซี่กะได๎ ตรี ชยัณรงค๑ √

17 บํฝืนใจฮัก ถืกเจ๎าถ่ิมไป แตํอ๎ายกะยังฮักเจ๎าอยูํ ลําเพลิน วงศกร √

18 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261047 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 ภาวะแทรกซ๎อน ออย แสงศิลป์ X

2 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

รวมเพลง ลูกทุ่งฮิต 2018
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพลงดัง..กลางวงเล่า ชุดที่ 3

TRACK
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4 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

5 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

6 สกัเพลียมั้ยน๎อง วงซี๊ดด (Zeed) X

7 รักควายควาย มิน เฉาก๏วย;มิ้ว ไม๎ขีดไฟ X

8 นาททีี่ไมํมีเธอ วงเปิดเกมส๑ X

9 ฉันไมํมี T_T X

10 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

11 ทุํงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา ตําย อรทยั X

12 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

13 ความรักกําลังทํางาน ความหํางไกลไมํใชหํํางกัน เสถียร ทํามือ √

14 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

16 จื่อแหนํใจ ออยเลอร๑ X

17 บํแมํนของเลํน ยุํงยิ่ง กนกนันทน๑ X

18 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

19 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

20 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

21 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

22 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

23 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

25 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

26 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

27 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

29 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

31 อ๎ายกอดเหงาเจ๎ากอดไผ ไอดิน อภินันท๑ X

32 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

33 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

34 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

36 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

37 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

39 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

41 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

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

43 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

44 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ตําย อรทยั √

45 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

47 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

49 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

50 อยําไว๎ใจทาง อยําวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตํเฮ็ดหยังบํได๎ คนทําร๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑;โจ๏ก SO COOL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

4 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

5 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

6 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

7 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

8 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

9 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

10 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

13 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

14 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

15 เซาฮักบํได๎ บอย พนมไพร X

16 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

17 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

18 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

19 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

22 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

23 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

รวมฮิต 9 หนุ่มสิงห์คะนองเพลง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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24 ขุนชา๎งฮ๎างฮัก บอย พนมไพร X

25 รอยเลื่อน ต๎าร๑ ตจว. X

26 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

29 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

30 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

31 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

32 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

33 ดึกหินลงห๎วย ต๎าร๑ ตจว. X

34 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

35 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

36 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

37 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

39 สวรรค๑พรากรัก ก๎อง ห๎วยไรํ X

40 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

41 อยูํกับใครก็ไมํหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุํนไอก็หําง พี สะเดิด √

42 มีหัวใจไว๎รักเธอ มีสองมือ ไว๎คว๎าความฝัน สองเทา๎ยืนมั่น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

43 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

45 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

46 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

48 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

50 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผ๎ูบําวไทบ๎าน) เรียบเรียงคําร๎อย ฝากเพลงลอยสายลม เต๐า ภูศิลป์ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261055 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

3 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

4 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ INSTINCT √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

7 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

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

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

10 ใจกลางความรู๎สกึดีดี แม๎และถึงแม๎วันเวลาผํานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ);วิน Potato √

11 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

12 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

13 พริบตา x STAMP ทกุครั้งที่รู๎วําดาวตก ทั้งโลกจะมองข้ีน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

14 เธอทําให๎ได๎รู๎ (โฆษณาISUZU) เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

15 ลบนาททีี่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

16 แพ๎แล๎วพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มให๎เธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

17 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

18 เวลากับใจคน ฉันไมํคิดแค๎นและไมํเคืองอะไรเลย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 ปีแสง (11) บนทอ๎งฟ้ามีดวงดาวนับล๎าน Jetset'er √

20 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

21 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

22 ผ๎ูต๎องหา x Labanoon แคํตัวคนเดียว ไมํตายลํะมั้ง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);LABANOON √

23 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

24 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

25 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

26 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

27 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง BANDWAGON √

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

29 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

30 ไมํยอมหมดหวัง ก็เคยฝันใฝ่ และเคยมั่นใจในวันน้ี เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

31 ข๎ามฟ้ามาร๎องไห๎ จะแอบคิดถึงเธอ จนกวําดาวดวงสดุทา๎ย วรรธนา วีรยวรรธน √

32 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

33 ตัดใจ เพราะเธอคือแก๎วตาของฉัน VENUS √

34 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

35 ห๎องเดิม ปิดไฟทกุดวง ให๎มันมืดมน ไมํอยากทน คริสตินํา อากีลําร๑ √

36 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

37 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมํได)๎ ฉันเข๎าใจแล๎ว เธอไมํต๎องหํวง ฉันคง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

38 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

39 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว MR.TEAM √

40 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

41 ใครสกัคน ตื่นข้ึนมาทกุวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชาํ วัฒนพานิช √

42 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ DA endorphine √

43 ข๎างๆหัวใจ พยายาม ทําความเข๎าใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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44 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

45 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

46 ซํอนหา(hide and seek) TATTOO COLOUR X

47 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

48 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

49 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

50 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561077 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 พริบตา x STAMP ทกุครั้งที่รู๎วําดาวตก ทั้งโลกจะมองข้ีน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

2 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 ปีแสง (11) บนทอ๎งฟ้ามีดวงดาวนับล๎าน Jetset'er √

4 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

5 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

6 แพ๎แล๎วพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มให๎เธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

7 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว MR.TEAM √

8 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมํได)๎ ฉันเข๎าใจแล๎ว เธอไมํต๎องหํวง ฉันคง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 ข๎างๆหัวใจ พยายาม ทําความเข๎าใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

10 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

11 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

12 ใครสกัคน ตื่นข้ึนมาทกุวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชาํ วัฒนพานิช √

13 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ DA endorphine √

14 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

15 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

16 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

17 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

18 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

19 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

20 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

21 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

22 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

24 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

25 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

26 ห๎องเดิม ปิดไฟทกุดวง ให๎มันมืดมน ไมํอยากทน คริสตินํา อากีลําร๑ √

27 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

28 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

29 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง BANDWAGON √

30 ชวิีตเดี่ยว x Getsunova อยูํตรงน้ีแคํเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);GETSUNOVA √

31 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ INSTINCT √

32 ตัดใจ เพราะเธอคือแก๎วตาของฉัน VENUS √

33 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

34 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

35 ลบนาททีี่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

36 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

37 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

38 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

39 ไมํยอมหมดหวัง ก็เคยฝันใฝ่ และเคยมั่นใจในวันน้ี เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

40 เวลากับใจคน ฉันไมํคิดแค๎นและไมํเคืองอะไรเลย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 ข๎ามฟ้ามาร๎องไห๎ จะแอบคิดถึงเธอ จนกวําดาวดวงสดุทา๎ย วรรธนา วีรยวรรธน √

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

43 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

44 ใจกลางความรู๎สกึดีดี แม๎และถึงแม๎วันเวลาผํานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ);วิน Potato √

45 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

46 ผ๎ูต๎องหา x Labanoon แคํตัวคนเดียว ไมํตายลํะมั้ง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);LABANOON √

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

48 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

49 เธอทําให๎ได๎รู๎ (โฆษณาISUZU) เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

50 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/05/2561 1 อ๎าว (Another Version) บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

3 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

4 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

5 ฤดูฝน(Acoustic Version) ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

6 คูํชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

7 สิง่ของ(Acoustic Version) ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

8 รอย (Acoustic Version) รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

9 หลํอเลย(Acoustic Version) หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

10 เพียงหน่ึงครั้ง(Acoustic Version) จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

Best Selection From Greenwave 106.5
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Acoustic Best Hits 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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11 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

12 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

13 ไมํเดียงสา (Another Version) สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

14 เจ็บที่ต๎องรู(๎Acoustic Version) เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

15 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

16 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

17 เพียง ชาติ สชุาติ (The Voice) X

18 พื้นที่ทบัซ๎อน (Another Version) เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

19 เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

20 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

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

22 ใจพังพัง(Cover Version) อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

23 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล๑มมี่ √

24 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

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

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

27 อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version) เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

28 อยากให๎โลกแคบลง (Acoustic Version)อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

29 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

30 จม(Cover Version) ลุลา √
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