
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

3 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

4 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

5 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

6 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

7 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

8 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

9 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

10 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

11 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

12 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

13 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

14 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

15 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

16 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

17 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

18 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

19 ถาเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

20 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

21 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

22 ฟังดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

23 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

24 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

25 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

26 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

27 โรคประจําตัว โดนเธอเฝูามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

28 ...บางไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟูา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

29 ยานอนหลับ(ไลลา) ไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

30 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

31 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

32 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

33 คูกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

34 เพลงที่ฉันไมไดแตง(ภ.SuckSeedหวยข้ันฯอาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

35 Anniversary จําไดไหม ในวันน้ัน วันที่เราพับกัน Playground √

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

37 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบอยๆ ในคนเป็น AB NORMAL √

38 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

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

40 เที่ยงคืนสบิหานาที 25 Hours X

41 รักในมหานคร กทม.จองมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพารแตเมนตแคุณปูา √

42 รักเธอทั้งชวิีต (ละครสาม)ี กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

43 เทาชวิีต กลวยไทย X

44 รักเธอจนวันตาย เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

45 เกลียดเธอไมลง (ละครบวงรายพายรัก)สอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

46 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก โปุง หิน เหล็ก ไฟ √

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

48 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

49 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

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

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560009 1 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

วันที่วาง 12/01/2560 2 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ลูกยังบทอ โอยคึดฮอดเด โอยคึดฮอดคัก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกวาง คนขางๆก็เลยสําคัญ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟี่กับอาย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 ขวัญใจหนุมไกลบาน ละเวาจากใจหนุมไกลบาน หลงฮักสาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ฮักสาวสะหวัน บแมนนางฟูาแตนองมาจากเมืองสะหวัน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ROCK LOVE SONGS VOL.2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ไผ ่พงศธร ชุดที่ 10 รักแทไ้ม่ได้

แปลว่าโง่
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10 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259577 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

2 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี √

3 ผูสาวเกา เมยแ จิราพร X

4 ผูบาวเกา นิค คณิตษรณแ X

5 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

6 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

7 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

8 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

9 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

10 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

11 ลบเบอรแลบใจ แอบโทรหาอายในมื้อสดุทายของเฮา มด อุบลมณี √

12 เบอรแเกายังเฝูารอ สูเดอ อายขอเป็นแรงใจให สงความ ภู ศรีวิไล √

13 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา น้ิวกอย กรรณิการแ √

14 สบิขวางทางฮัก แม็คกี้ ฤทธิศร X

15 มีผัวแลวสฮิักนองบ ไกนา X

16 เหตุผลคนหลายผัว จ฿ะจเา พรชนก X

17 ผูหญิงหลายผัว อดีตบดีบงาม ถึกคนเขามองเลวทราม หลา หนองนํ้าคํา X

18 บแมนของตาย ติ๊ก อัญชลี X

19 ฝนฮวยดอกจาน ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา น้ิวกอย กรรณิการแ √

20 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

21 สเิอานองบ ติ๊ก อัญชลี X

22 หุนหวย รักๆเรียนๆ ก็เลยเพี้ยนจนวุน เปิ้ล จันดา X

23 ฆาใหตายนองก็ฮัก ดาว ชลิตา X

24 มื้อไดเสมิา มื้อใดเสมิา ฮูบมีคนคึดฮอด อยูไกล น้ิวกอย กรรณิการแ √

25 มีเจาบมีทอ ตรี ชยัณรงคแ X

26 เจ็บเติบนึง อายผิดเอง ทดีูแลเจาบดี ฮักเฮาบัดน้ี กูแคน School X

27 เริ่มใหมสไิดบ มิน พิณทอง & สม กุลธิดา X

28 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

29 ฮักนองคือเกาแตทิ้งเขาบลง ไอดิน อภินันทแ X

30 ตั้งใจมาเป็นตัวจริง ปรึกษาหัวใจมานานแลว ยืนยันแนแนว อารแม ราเชนทรแ นามพิทกัษแ √

31 เบอรแข้ีตั๋ว บสนใจอาย ยิ้มใหเฮ็ดหยังนอนาง พิณ ผาแดง √

32 ใจมันสัง่ เปรม สะแบงบิน X

33 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ น้ิวกอย กรรณิการแ √

34 คนบมีคา ไกนา X

35 อายบจบ นองก็เจ็บ บีม อธิรดา X

36 ตะเว็นบเคยตั๋ว ทศัพร ทองจันทรแ X

37 นองลืมเขาบไดแมนบ เห็นนองน่ังซึม น่ังเศราบกินขาวปลา กองฟาง บานคนเพลง X

38 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหมๆ คันแกมอายดอกใหมๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

39 นาฬิการวงขาว ขาวออกรวงเต็มทุงแลวเดออาย มด อุบลมณี √

40 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

41 สกิันบอาย แพท สนุารักษแ X

42 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

43 บไดเบียดสไิปบวช คันบไดเบียด อายสหินีไปบวช นิค ทศัพล X

44 คิดถึง คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ทนิ รมยแรวินทแ X

45 บมีอายในคําสญัญา อ฿อฟ พงศธร X

46 บแมนของตาย หญิง อารียา X

47 นางฟูากับคนกอซอ ตุย เชยีงรัมยแ X

48 ถาเขาบใชกลับมาหาอายไดบ ตอนเริ่มฮักกันใหมๆ เฮัดหยังใหถึกใจ ออรแดี้ ภูบดินทรแ X

49 ม.หก เทอมสดุทาย เพื่อนตเอกีตารแอยูริมนํ้าตก เทอมสดุ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

50 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

4 ผูสาวเกา เมยแ จิราพร X

5 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

6 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

7 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

8 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

9 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

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

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

14 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

15 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบไดไหมนองสาว พี่ถามจริง กลวย แสตมป;รัชนก ศรีโลพันธุแ √

16 เธอคือทกุสิง่ บอกฉันสเิธอ จะใหฉันทําอยางไร ธันวา ราศีธนู X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิต ติดกระแส

รวมฮิต อีสานอินดี้
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17 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

18 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

19 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

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

21 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

22 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตแสทิธิ์ คําสรอย √

23 อยากตื่นพรอมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทรแ สวุรรณี X

24 ชวิีตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชวิีตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

25 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตเา ภูศิลป X

26 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

27 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

28 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

29 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

30 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

31 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

32 สบิขวางทางฮัก แม็คกี้ ฤทธิศร X

33 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

34 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน ไอดิน อภินันทแ X

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

36 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

37 เมียพี่ไมรู สามารถ พยัคฆแอรุณ X

38 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ ไมคแ ภิรมยแพร √

39 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 อยากโทร.หาใจสขิาด บุญตา เมืองใหม X

41 นางฟูากับคนกอซอ ตุย เชยีงรัมยแ X

42 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษแ √

43 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทยั √

44 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

45 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน นุก ทกัษพร √

46 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ อาย ปลิตา √

47 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน อิสรแ อิสรพงศแ √

48 ตอจากคําสญัญา สําหรับฉัน คําวารักมันแปลวารัก กลวย แสตมป;รัชนก ศรีโลพันธุแ √

49 ยังหายใจก็ยังไมแพ น่ังตรงน้ี มองฟูาไกล ใจก็นึกยอนไป ตั๊ก วชรกรณแ √

50 เจาชายทายซอย ลงรถเมลแเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260002 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

3 รอทําอยางน้ันกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

4 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกเบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

5 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

6 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

7 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

8 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

10 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

11 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

12 แคถามก็รูสกึดี นานแลวบเห็นการเทคแครแที่แปลวาหวง ตาย อรทยั √

13 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

14 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

15 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

16 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเป็นคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

17 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

18 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

19 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

20 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

24 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

25 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษแ √

26 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

28 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษแ √

30 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเป็นหองเชา มนตแแคน แกนคูน √

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

32 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

33 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมคแ ภิรมยแพร √

35 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

แกรมม่ีโกลด์ ซูเปอร์ฮิต
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37 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 ยืมหนามาเขาฝัน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

40 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

41 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

42 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเป็น ศิริพร อําไพพงษแ √

43 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

45 ความตองการทางแพทยแสงู เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

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

47 สาวนาขาแดนซแ พอฝนลาฟูาสัง่ เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน ไมคแ ภิรมยแพร √

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

50 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260004 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

2 แกวรอพี่ พี่จเาพี่สญัญาปีน้ีแลวไมมาแตง ตาย อรทยั √

3 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

4 นักรองบานนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

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

6 เรารอเขาลืม ฝน ธนสนุทร X

7 จดหมายพายรัก สงจดหมายพายรักฝากใหนอง ไมคแ ภิรมยแพร X

8 รูวาเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตเต็มใจใหหลอก เปาวลี พรพิมล √

9 นครโคราช โอนองเอย..ไมนึกเลยจะเป็นไปได จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

10 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

11 หมฟางตางผา หมฟางตางผาหนุมนานอนหนาว มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

12 ถึงเวลาจะบอกรัก ฝน ธนสนุทร X

13 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

14 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชือ่ดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

15 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

16 ไมนอกสายตา ฝน ธนสนุทร X

17 คนนอกสายตา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

18 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทยั X

19 คนชือ่เดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคลอยลอยรน ไมคแ ภิรมยแพร X

20 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

21 ฝากใจไวที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไวที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

22 รักฉันแลวรักใครไมได ฝน ธนสนุทร X

23 ไอหนุมรถไถ ไดข่ีเกเงฟังเพลงลูกกรุง อยาลืมลูกทุง ไมคแ ภิรมยแพร X

24 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทยั √

25 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณียแ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

26 คนดังลืมหลังควาย นึกไวทกุนาท ีถาเขาไปไดดี ฝน ธนสนุทร X

27 คนข่ีหลังควาย กลุมใจจริง ๆ รักผูหญิง ๆ ก็ไมสน ไมคแ ภิรมยแพร X

28 สาวนาคอยคู มอง...เหมอมองทองฟูายิ่งพาใจเศรา เปาวลี พรพิมล √

29 จดหมายจากแนวหนา กลางดงควันปืน พี่เฝูายืนสูเหลาราย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

30 พี่จเาแดงกลับมาแลว ใครก็รูวาแตงน้ันเป็นแฟนพี่ ตาย อรทยั X

31 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

32 ลั่นทมคืนทุง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนากลืน เปาวลี พรพิมล √

33 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

34 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุขแเพียงใด ตาย อรทยั √

35 กําลังใจ ใบกมือลา เสยีงเพลงครวญมา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

36 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา ฝน ธนสนุทร X

37 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

39 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมคแ ภิรมยแพร √

40 คอยรักที่สถานี ยืนชะเงอคอยเธอจะกลับมาหา ฝน ธนสนุทร X

41 โกสมัพี มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

42 วันที่บมีอาย ฟูาเอเย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบน่ัง ตาย อรทยั √

43 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

44 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน เปาวลี พรพิมล √

45 ปลูกรักรวมกอ แคเริ่มใกลชดิ ก็คิดวาใช เธอชาง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 ขอใชสทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

47 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะใหหัวเราะหรือวารองไห ไมคแ ภิรมยแพร √

48 ช้ํารักจากสกล มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

49 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟูาไมอํานวย ตาย อรทยั X

50 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260003 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

2 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

3 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

ลูกทุ่งเพลงดัง อยากฟังซ้้า

รวมเพลงลูกทุ่ง อกหัก...โคตรเจ็บ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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4 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

5 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

6 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 มากอนคือแฟนเกา เมื่อผูมาใหมเขาดูใชกวา ฝน ธนสนุทร X

8 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

9 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

11 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

12 ฮักเขาชาๆ ไดบ เพชร สหรัตนแ X

13 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

14 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

16 หยุดนอกใจจะตายไหม แตงกวา ณัฐรดา X

17 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

18 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

19 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

20 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสนุทร X

21 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 รับปากไดบ บุญตา เมืองใหม X

23 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

24 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

25 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

26 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

27 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

30 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทยั √

31 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

32 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

35 ถึงแมไมแครแกันแลว อดีตดีๆ บางทกี็ลืมไมได ฝน ธนสนุทร X

36 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

37 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 ฮักนองคือเกาแตทิ้งเขาบลง ไอดิน อภินันทแ X

39 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

40 เสยีงครวญจากนํ้าคาง ฮักของอาย คือจังนํ้าคางยามขอนสแิจง ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 เจ็บน้ีเพื่อเธอ ฝน ธนสนุทร X

43 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

44 อินแฮง ...ใจอายยังฮักบมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันทแ X

45 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

47 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

48 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

49 รองไหแขงทุงกุลา ลมโชคชะตาพัดพาใหเราเหินหาง มนตแแคน แกนคูน √

50 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259602 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

2 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

3 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

4 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

5 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

6 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

7 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

9 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

10 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

11 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

12 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

13 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

14 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

15 ใจกลางความรูสกึดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ);วิน Potato √

16 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

17 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

18 คําอธิษฐานดวยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทกุวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

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

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

21 คนแพที่ไมมีนํ้าตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

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

23 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

เพลงฮิตดังข้ามปี
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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24 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

25 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

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

27 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

28 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

29 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

30 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

31 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

32 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

33 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

34 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

35 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟูาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

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

37 อาย สงิโต นําโชค X

38 อยากใหเธอลอง Musketeers X

39 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

40 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

41 ลูกอม ในคืนที่ฟูาเต็มไปดวยแสงไฟ วัชราวลี X

42 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

43 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

44 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

45 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสยั คิดถึงทไีรก็เพอ INSTINCT √

46 นํ้าผ้ึงพระจันทรแ รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

47 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ √

48 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

49 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

50 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

51 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

52 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

3 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

4 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

5 เชอืกวิเศษ (Acoustic Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

6 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

7 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

8 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

9 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

10 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

11 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

12 ใหตายก็ไมรักกัน (ล.สดุแคนแสนรัก) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

13 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

14 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

15 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

16 กอดไมได Bedroom Audio X

17 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

18 ความรูสกึของวันน้ี LOMOSONIC X

19 ภาพทรงจํา Mahafather X

20 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

21 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

22 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

23 รักของเธอจริงไหม ฟลุ฿ค 60 Miles X

24 แคฝันไดไหม สงกรานตแ รังสรรคแ X

25 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

26 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

27 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

28 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

29 งายๆเลย คําวารัก ที่เคยบอกกันกอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

30 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

31 Goodbye เธอไมตองคิดอะไร ถาคิดจะไปก็ใหทิ้งกัน Rubikk √

32 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟัง The Black Nails √

33 เปลี่ยน ก็พอรูตัวที่เราเจอกัน ไมเรียกวา ศรัญ แอนน่ิง √

34 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมเลือนหาย The Yers √

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

36 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

37 ทําใจใหชนิ ทําใจใหชนิถาวันน้ันไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

38 ไมเคยจากไปจริงๆ Blue Shade X

39 Loop ทําไมแคหน่ึงนาทกีับความรักที่ตองเจ็บปวด Tabasco √

40 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพารแตเมนตแคุณปูา √

41 คนที่ฉันไมเคยลืม มองรูปภาพของเราที่เคยถายดวยกัน Playground √
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42 ฝันดี ในความคิดคนมากมายการฝันดี NOLOGO √

43 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

44 ไมเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

45 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

46 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

47 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

48 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

49 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝูารอ CLASH √

50 ขอบฟูา ไดแตเหลียวมองไปสดุฟูาไกล BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560007 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/01/2560 1 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน ไมโคร √

รหัสปก DVD G1160010 2 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

3 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 หมื่นฟาเรนไฮตแ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

5 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

6 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

7 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางน้ีอีก อําพล ลําพูน(หนุย) √

8 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

9 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

11 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

12 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ ไมโคร X

13 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

14 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

15 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

16 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

17 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

18 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ ไมโคร √

19 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

20 นึกหรือวาไมรู อุตสาหแทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

21 บอนทําลาย จะไปก็ไป อยามาใหพบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

22 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม ไมโคร √

23 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําใหทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหน่ึง ไมโคร √

25 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

26 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

28 คิดไปเองวาดี เคยคิดไปตั้งไกล เคยคิดไวกอน ไมโคร √

29 ขอไปกับสายลม อยูคนเดียว คนสดุทาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 ไมอยากทําใคร ทกุทกุคนที่เคยแพ ใจจะวางเฉย อําพล ลําพูน(หนุย) √

31 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันที่แสนเหน่ือย ไมโคร X

32 ฝันที่อยูไกล ทกุครั้งที่เราไมเขาใจ สํานึกเดียวดาย ไมโคร √

33 ถึงเพื่อนเรา ถึงเพื่อนเราไมวา ไมโคร √

34 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

35 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

36 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา ไมโคร √

37 ยิ่งรัก ยิ่งบา เสยีงเล็กเล็กของเธอน้ันมันคอยหลอน ไมโคร X

38 รักซะใหเข็ด มาเจอเธอคนน้ีก็สะดุดใจ ไมโคร √

39 รูไดยังไง เขาออกจริงใจ ไมคิดหลอก อําพล ลําพูน(หนุย) √

40 สมนํ้าหนา..ซาสแ..นัก ทกุๆ ครั้งเวลามีใครมาเตือน ไมโคร √

41 เรามันก็เป็นอยางน้ี เรามันก็เป็นอยางน้ี เป็นบางที ไมโคร √

42 สรุิยคราส ทองฟูาไกลโพนครอบคลุมจรดทกุแหง ไมโคร √

43 เรามันก็คน คนเราที่ดีบางที ไมโคร √

44 อยู ๆ กันไปแลวกัน คนบางคนก็เดินแตทางซาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

45 ไมมีอะไรจะเสยี ใจโอเวอรแฮีท ยับยั้งไมอยู ไมโคร √

46 ถอยกันเป็นแถบ คนที่เคยพูดเกง คุยไมมียั้ง อําพล ลําพูน(หนุย) √

47 อู฿ดกับแอ฿ด พอตื่นตอนเชาก็โทรถึงกัน ไมโคร √

48 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

49 ร็อครักร็อค มาปลดปลอยตัวเอง ไมโคร √

50 จริงใจซะอยาง เป็นเพราะเราสองคน ไปกันดวยดี ไมโคร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560006 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

2 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

3 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

4 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

5 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

6 ใหตายก็ไมรักกัน (ล.สดุแคนแสนรัก) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

7 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

8 หองนอน Friday Night to Sunday X

30 ปี ไมโคร
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9 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

10 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

11 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

12 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

13 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

14 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

15 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

16 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

17 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

18 อยาบอกวารัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 ฉันมาบอกวา Season Five X

20 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

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

22 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

23 สภาวะไรนํ้าหนัก จากนาททีี่เธอพูดวาทิ้ง แตความจริง ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

24 หนังสอืที่ไมเคยอาน ถาหากความรักน้ันเป็นหนังสอืเลมหน่ึง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

25 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง แสตมป อภิชรแ เอื้อถาวรสขุ √

26 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

27 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

28 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

29 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

30 หยุดเลย (น่ังเลน Version) หยุดเลยละกัน ปุวยการ บอย Peacemaker √

31 ตัวปัญหา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม X

32 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

33 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

34 คนไมสําคัญ (ละครบัลลังกแเมฆ) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

35 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

36 คูคอง กอง หวยไร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260015 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

3 รับไมไหว บอกตรงๆคนสวย คนดี วันน้ีฉันยังไมพรอม อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

4 อยาเลย ขอบใจ เหมือนวาเราเพิ่งจากกันเมื่อวันวาน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

5 ทั้งทั้งที่รู คนโนน คนน้ีก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

6 ใหมันเป็นไป เมื่อมีบางครั้งที่ยังเสยีดาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

7 ตาอยู จะบอกกันอยางตรงตรง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

8 ขาวเย็น เมื่อกอนเมื่อไร ไมเคยอยางน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

9 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

10 สขุใจ ทําใจใหมันสนุก ยิ้มแยมตลอดไป อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

11 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

12 เคยบอกวารักกัน เธอไมเขาใจกับความหวงใยที่ใหเธอ LOSO √

13 อยากบอกวาเสยีใจ หากแคไดพบไดเจออีกที LOSO √

14 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

15 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

16 แม ปุานน้ีจะเป็นอยางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

17 รอยยิ้มนักสู หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกอน LOSO √

18 ดวยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทากาวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

19 อยากเห็นหนาคุณ ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

20 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

21 ขาดๆ เกินๆ อาจมีบางท ีขาดขาด เกินเกิน เย เย... ฟาเรนไฮตแ √

22 เจาหญิง เด็กเด็ก แอบฝันวาฉันไดพบเจาชาย ฟาเรนไฮตแ √

23 เงียบทําไม ? วันน้ี คิดอะไร ทําเหมือนไมรูจัก ฟาเรนไฮตแ √

24 อยางนอยก็ดีกวา คนมันไมรัก ซักวันก็ตองไป ใจมันไมรัก ฟาเรนไฮตแ √

25 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

26 มนตแรักสบิลอ ว่ิงไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สบิลอ √

27 รักยังไมสราง ก็ถามกันตรงๆ ก็ถามกันจริงจัง วง สบิลอ √

28 รักเป็นเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิลอ √

29 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

30 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแแจม √

31 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแแจม √

32 อยาหวงไปเลย รูวาเธอตองเหงา เมื่อเราหางกัน เปเปอรแแจม √

33 เธอกับฉันและชาง มากันก็คนละทาง คุยกันคิดกัน เปเปอรแแจม √

34 ไมเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

35 อยาเสยีนํ้าตา คงเป็นวันที่เธอเงียบเหงาปวดใจ BLACKHEAD √

36 หมดใจ วันน้ัน จากวันน้ีฉันไดพบกับเธอ BLACKHEAD √

37 ถาม? หากสายลมพัด กระแสลมรักจากเธอ BLACKHEAD √

38 สูมั๊ย ในโลกที่มีหลายคน อยากรูจะอยูเพื่อใคร BLACKHEAD √

39 กระบี่อยูที่ใจ ไดมองเห็นคนมากมาย ใชอะไรตอง BLACKHEAD √

40 ลมทั้งยืน อยูๆ เธอก็มาบอกลาฉัน อยูๆ ก็เสยีใจ ZEAL √

41 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

42 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

More Hits 3
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43 จูบลา จับมือเธอเอาไวขางกาย จูบลากัน ZEAL √

44 ไมรูทําไม ไมเคยรูเลย วาความผิดหวัง มันเจ็บ ZEAL √

45 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

46 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

48 เหน่ือย หงุดหงิดมาแตเชาเลย อาจเป็น SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 บอกลา ไมเคยจะพึงไมเคยพอใจ ไมเคยจะซึ้ง SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 ใจมันหาย ใจมันหาย อีกไมนานคงสลาย SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑแ X

4 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

5 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

8 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

9 พื้นที่ทบัซอน เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

10 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

11 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

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

13 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป BLACKHEAD √

14 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝูารอ CLASH √

15 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

16 ลืมไมเป็น ยังคงยืนที่เกา ยังทําตัวเองเหมือนเกา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

17 สบายดีไหม PARATA X

18 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

19 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

20 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟูาสเีทา) รูทนัท ีวาทรมานอาการเป็นเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษแ (บีม) √

21 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

22 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

23 ความทรงจํา Musketeers X

24 อยามาใหเห็น Hugo X

25 CRY CRY CRY มองฟูา เมฆครึ้มสหีมน รักที่รวงหลน ปาลแมมี่ √

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

27 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

28 ฤดูรอน (ภ.รักมันใหญมาก) บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง GREASY CAFE' √

29 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

30 คนไมมีเวลา ฉากเกาเกายังจําไวในใจ เคยรักเธอยังไง วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

31 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

32 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

33 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟูาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเราน้ัน กัน นภัทร √

34 ตัวปัญหา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม X

35 คนละเบอรแ ดัง พันกร X

36 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

37 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

38 พูดอะไรไมไดสกัอยาง (ละครสาม)ี เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

39 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

40 พยายาม O-Pavee X

41 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

42 ไกล Musketeers X

43 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

44 คําถามของความไวใจ ไวใจ ไวใจ เธอบอกเสมอ วาเจอแลว บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

45 ทําไม ไดแตบอกทําไม ปลอยเคาใหยังทําราย ใหกายใจ BANKK CA$H √

46 ลืม ขอนแกน X

47 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด THE SKIPPER √

48 ขอบคุณเวลา Sukhumvit66(สขุุมวิท 66) X

49 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

50 แรง ดัง พันกร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260017 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 สิง่เล็กๆที่เรียกวารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคบังเอิญ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

2 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

3 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

4 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

5 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

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

7 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชนแ คูกิมิยะ √

8 อาการรัก (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน น่ีฉันกําลังเป็นอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรแปันดแ √

9 จิ๊กซอวแ (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Sweet Valentine V.2

TRACK

แล้วแต่ใจเธอ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 9/19



10 ความรักดีๆ (Good Love) คนที่ถูกทําราย คนที่ใจบอบช้ํา คนที่โดน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

11 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี ลุลา √

12 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

13 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);ปราโมทยแ ปาทาน;เจนิส √

14 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทกุคืนไมยอมหลับ ไมรูเป็นเพราะอะไร บอย Peacemaker √

15 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

16 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

17 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

18 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

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

20 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

21 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

22 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

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

24 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพแขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

25 หว่ันไหวก็พอ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ;สายไหม มณีรัตนแ X

26 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);25 Hours √

27 ใจกลางความรูสกึดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ);วิน Potato √

28 สองใจรวมกัน (ละครฟูากระจางดาว) ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

29 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

30 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

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

32 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

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

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

35 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

36 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

37 จดหมายจากพระจันทรแ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟูา ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

38 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟูา ไดโปรดหาใครสกัคน KAL √

39 คนในฝัน (ภาพยนตรแรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป KLEAR √

40 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

41 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

42 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

43 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

44 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

45 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

46 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

47 รักน้ีมีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละปี แตละนาททีี่มันพนไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);DA endorphine;ลุลา √

48 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทดัดาวบุษยาทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นชแ √

49 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

50 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259588 1 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

วันที่วาง 19/01/2560 2 อยากไดยินวารักกัน สิง่ที่ฉันไมรู สิง่ที่ฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

3 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

4 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทไีมอาจรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

5 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

6 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

7 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

8 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

9 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

10 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

11 เพลงรัก เคยไดยินเสยีงเพลงหน่ึง ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);เก็ต แกงคแ√

12 พี่ชาย..(ที่ไมแสนด)ี เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญ๋ิง √

13 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

14 ใตผาหมอุน รูไหม วานานเทาไหรที่เธอน้ันไป คริสตินา อากีลารแ √

15 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป นัท มีเรีย √

16 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

17 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

18 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

19 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟูา BUDOKAN √

20 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

21 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเขาใจไดดี พลพล √

22 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตนแ กิ่งไทร √

23 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปีก FLY √

24 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

26 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

28 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแแจม √

29 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √
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30 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

31 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

32 หยุดหลอกตัวเองซะที ที่คิด คิดไว วาสกัวันอาจไดผล DRAGON 5 √

33 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

34 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

35 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

37 เธอคงไมรู อาจจะดูวาเฉยเมย ZA ZA √

38 กลัวเธอรู เจอทไีรก็คอยจะมองไมใหเธอรูตัว ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

39 ฝันกลางวัน ฉันยังคงสงสยั รูสกึอยูไมหาย ไบรโอน่ี √

40 แคอยากจะบอก เธอแครับฟัง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรแด √

41 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเป็นเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

42 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสนั ยัง √

43 หวอ อาย หน่ี ในเวลา ที่เราไกลกัน CHINA DOLLS √

44 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

45 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

46 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรักใคร นาวิน ตารแ √

47 SORRY อยากจะบอกวาการไปถามเขา พาเมลา เบาวแเดนทแ √

48 อาการนาเป็นหวง ไมรอด..อาการนาเป็นหวง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

49 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

50 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260005 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

3 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

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

6 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

7 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

8 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

9 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

11 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

12 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

14 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

16 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

17 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

18 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

19 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

20 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

21 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

23 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

24 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

25 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

26 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

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

28 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

29 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

30 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

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

32 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

33 ไมรักแลวใชไหม วงเปิด feat.นุน กุลสตรี X

34 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

35 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

36 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

37 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

39 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

40 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

41 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี √

42 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

44 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

45 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

46 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

47 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

48 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

ลูกทุ่งเพลงฮิต เกรด A
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 11/19



50 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260006 1 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

วันที่วาง 19/01/2560 2 สงใจมาใกลชดิ สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทยั √

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

4 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

5 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

6 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

7 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษแ √

9 ความคิดฮอดสัง่มา ละยานคนลืมซึมใจราว คึดนําสาว มนตแแคน แกนคูน √

10 เป็นหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทยั √

11 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

13 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

14 คนในความคิดฮอด จดชือ่คนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทยั √

15 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษแ √

17 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแแคน แกนคูน √

18 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกที่ใจนึกเห็นหนา ยามเจอปัญหา ตาย อรทยั √

19 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทกุวันอายอยูทางน้ันคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

23 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟูา สาวดอกจําปา มนตแแคน แกนคูน √

24 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสกึกับอายน่ีละ ที่เป็นแบบ ศิริพร อําไพพงษแ √

25 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

26 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรแเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษแ √

27 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 โทรหาแหนเด฿อ โทรหาแหนเด฿อ จําเบอรแโทรนองไดบ ตาย อรทยั √

29 แด..คนที่อายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบจริงดอกสาว มนตแแคน แกนคูน √

30 แด...เราสองคน นองตั้งใจวา เวลาจากวันน้ีไป ศิริพร อําไพพงษแ √

31 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสน่ัิงรอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 คิดฮอดจังเลย คืนหน่ึงดวงจันทรแตระการแสงจา ตาย อรทยั X

33 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝันเห็น มนตแแคน แกนคูน √

34 แรงใจในเงาจันทรแ สญัญา คืนฟูามีจันทรแวันจาก หอมกรุนไอรัก ตาย อรทยั √

35 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 ฮักอายผูเดียว ฮักอายผูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสญัญา ศิริพร อําไพพงษแ √

37 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชัว่โมงนาที มนตแแคน แกนคูน √

38 เติมฮักเติมแฮง ซําบายดีบอ บไดพอกันดน หายเจ็บหายจน ตาย อรทยั √

39 สบตาที่หนาจอ ดนปุานใดละนอนอง ที่เฮาสองจําตอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 เพียงเราฮักกัน บเป็นหยังดอกอายถาใจเรายักฮักกัน ศิริพร อําไพพงษแ √

41 ฝันดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปุนอขอเวานําแน มนตแแคน แกนคูน √

42 ผาเย็นที่ชือ่วาแฟน ขาดเขินเงินทองอายยังมีนองเป็นแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

43 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 มื้อใดเสคิิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทยั √

45 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษแ √

46 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแแคน แกนคูน √

47 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

48 ยามคิดฮอด...กอดดวยออมใจ เป็นจังใดเนอนาง อยูทางพูน คึดฮอด ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 แดเธอ...ดวยดอกแค คนใจดํา แปลคําวาแครแบเป็น ถึงได ศิริพร อําไพพงษแ √

50 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอายคนน้ัน สะพาน ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260007 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 รักจัง ไมมีสิง่ใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

2 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

3 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทกุวันอายอยูทางน้ันคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษแ √

5 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

6 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

7 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

8 เรียกที่รักไดมั้ย ฝน ธนสนุทร X

9 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

11 ผูหญิงคนสดุทาย ดํารง วงศแทอง X

12 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

13 ถึงเธอผูเป็นดวงใจ กุง สทุธิราช วงศแเทวัญ X

14 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสนุทร X

15 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

16 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกลชดิ ศิริพร อําไพพงษแ √

ฮักตลอด..คึดฮอดหลายๆ

รวมเพลงลูกทุ่ง รักเกินร้อย
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17 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

18 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

19 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูหลังความหวังน้ันรออยูไกล พี สะเดิด √

20 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสนุทร X

21 รักเธอเทาฟูา กุง สทุธิราช วงศแเทวัญ X

22 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอที่เป็น เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

23 แตงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรละพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

24 หนุมรถไถ-สาวไรออย ช.หัวใจไอหนุมรถไถ พี่จอดเอาไว ไมคแ ภิรมยแพร;หนิม คนึงพิมพแ √

25 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 กด Like ใหแนเดอ สงความสขุผานเฟชบุคข้ึนกระดานของอาย ตาย อรทยั √

27 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

28 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษแ √

29 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมคแ ภิรมยแพร √

30 หน่ึงกําลังใจ อยากบอกใหรูวามีผูหญิงคนหน่ึง ฝน ธนสนุทร X

31 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟูา ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

33 จงเก็บใจรอ ดํารง วงศแทอง X

34 สญัญาหัวใจ สญัญาหัวใจไมไดใชปากกา เป็นเพียง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

35 สงใจมาใกลชดิ สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทยั √

36 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาหแจะมีวันหน่ึง ซึ่งเราไดนัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

38 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

39 รักกันนะคนดี แอบชะแง ชะแง ไดแตชะเงอ ชะเงอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

40 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

41 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ศิริพร อําไพพงษแ √

42 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

43 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

44 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ ไมคแ ภิรมยแพร √

46 รอทําอยางน้ันกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 อายจัง อาย อะอะอ฿ายอาย อ฿ะอายอ฿ายอาย ฝน ธนสนุทร X

48 รัฐมนใจ กุง สทุธิราช วงศแเทวัญ X

49 ไมชืน่ใจเทาเสยีงเธอ โทษฐานที่หายไปนาน ชวยคุยนานๆ ตั๊กแตน ชลดา √

50 รักเกินรอย ถารอยเดียวไมพอ จะขออีกหนอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/01/2560 1 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

2 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

3 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

4 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

5 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

6 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

7 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

8 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

9 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

10 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

11 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

12 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

13 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

14 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมยแ √

15 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

16 ลอยกระทงวันสงกรานตแ จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

17 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

18 หวังเล็ก ๆ ไมรูวาเธอชอบใคร แตรูใครๆ ชอบเธอ บางแกว √

19 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

20 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

21 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

22 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

23 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

24 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

25 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก บางแกว √

26 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

27 รอ ปิดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

28 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

29 ขาดความอบอุน ถาม วาฉันเป็นอะไร ถามวาไมสบาย อรรถพร ธีมากร √

30 กเวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยแวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

31 รักเป็นเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิลอ √

32 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

33 หากตอนน้ีเธอยังไมเกิด หากตอนน้ีเธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

34 เธอเป็นแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟูาก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

35 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟังบางคํา อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

36 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

ต้านานไทร็อก
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37 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเขาใจไดดี พลพล √

38 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

39 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

40 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

41 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

42 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

43 ไดอยางเสยีอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

44 นางฟูากับควาย นางฟูาองคแหน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

45 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

46 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 ดูโงโง เหตุการณแมันผานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 ซากออย อาจเป็นนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

49 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

50 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

51 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

52 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260013 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลน Version) คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

2 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

3 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

4 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

5 KEEP GOING Boom Boom Cash X

6 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

7 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

9 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

10 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

11 It's Gonna Be Ok ไดโปรดลองฟังฉันสกันอยเธอ CLASH √

12 อยากใหเธอลอง Musketeers X

13 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

14 สิง่ที่ตามหา ติดอยูในชวิีตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

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

16 คืนที่ฟูาสวาง ความรัก ที่เธอไวใจ ไมวาทกุขแ The Yers √

17 ปลอย(Noise) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

18 เพลงรักของคนแพ มันคือความหมายของเสนขอบฟูา Big Ass √

19 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟูาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

20 แดนเนรมิต ฉันก็รูตัววาเธอไมคอยจะมั่นใจ แต Big Ass √

21 พลังแสงอาทติยแ เห็นเธอมีนํ้าตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

22 Goodbye เธอไมตองคิดอะไร ถาคิดจะไปก็ใหทิ้งกัน Rubikk √

23 ศรัทธาแหงรัก โลกมนุษยแกําลังจะเปลี่ยนไป ใจมนุษยแ Retrospect √

24 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

25 เผชญิ (Never Give Up) กูรองคําราม สงเสยีงกังวาล เรามารวม Retrospect;Sweet Mullet √

26 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอมันหดมันยอยมันเสือ่ม PARADOX √

27 มันใหญมาก ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร PARADOX;DA endorphine √

28 ไมหว่ันแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 วัดใจ (Cover Version) มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน MBO √

30 อยากรองดังดัง(ซีรีสแ Melodies Of Life)ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ก฿อต พงศธร √

31 ก็มันเป็นอยางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

32 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมง ทกุขวด อพารแตเมนตแคุณปูา √

33 เธอ Get ก็ OK The Jukks X

34 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

35 คิดเหมือนกันหรือเปลา 25 Hours X

36 โลกยังไมแตก Ten to Twelve X

37 เสีย่ง เมื่อเจอเธอ บังเอิญเราน้ันไดมาพบกัน PEACEMAKER √

38 หากความฝัน สงกรานตแ รังสรรคแ X

39 บินตามฝัน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ;Boom Boom Cash X

40 บอกรัก Bedroom Audio X

41 โกหก ทกุถวยคํา พูดจาออนหวาน ชางเยายวนใจ Tattoo Colour X

42 Dancing Musketeers X

43 ทางที่เลือก ไดฟังถอยคําที่คนพูดกัน วาในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

44 ฮู ฮู ฟูาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให POTATO √

45 Brighter Day อาจยังไมลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

46 มีกันและกัน รวมศิลปิน True Fantasia & iam X

47 อยาทิ้งฝัน เหมอมองไปบนทองฟูา ฟูาอันกวางใหญ DA endorphine √

48 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

49 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

50 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 สขุใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวน้ีก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);PARADOX √

รักเป็นล้านล้าน

ขุมพลังวัยมันส์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

3 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

4 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

5 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

6 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

7 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

8 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

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

10 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

11 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

12 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

13 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

14 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

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

16 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

17 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

18 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

19 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

20 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

21 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

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

23 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

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

25 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

26 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

27 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

28 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

29 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260019 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

2 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

3 สขุใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวน้ีก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);PARADOX √

4 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

5 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

6 อยูตอเลยไดไหม สงิโต นําโชค X

7 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

8 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

9 อาย สงิโต นําโชค X

10 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

11 ลูกอม ในคืนที่ฟูาเต็มไปดวยแสงไฟ วัชราวลี X

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

13 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

14 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

15 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

16 แคคุณ Musketeers X

17 คนทางน้ัน GiFt My Project X

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

19 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

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

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

22 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

23 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);25 Hours √

24 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

25 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

26 ใจกลางความรูสกึดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ);วิน Potato √

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

28 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

29 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

30 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

31 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ณเดชนแ คูกิมิยะ;มาริโอ เมาเรอ;เคน ภูภูมิ พันละแหง√

32 ที่สดุในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

33 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

34 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

35 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

36 หัวใจใหเธอ (ล.สองหัวใจน้ีเพื่อเธอ) ไอซแ ศรัณยู X

37 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

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

39 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

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

41 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศแ กฤดากร ณ อยุธยา √

รักเป็นล้านล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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42 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

43 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

44 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

45 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

46 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

47 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

48 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

49 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

50 คนขางๆ 25 Hours X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260050 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

2 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

4 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง แสตมป อภิชรแ เอื้อถาวรสขุ √

5 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

6 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลแมมี่ √

7 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

8 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

9 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

10 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

11 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

12 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว INSTINCT √

13 ระยะสดุทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

14 คนแพที่ไมมีนํ้าตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

15 ใครเจ็บกวา ETC X

16 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปฺอป ปองกูล √

17 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงดวยคําร่ําลากัน Season Five √

18 Delete รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) X

19 เจ็บก็ยังจํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

20 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

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

22 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป Calories Blah Blah √

23 คนไมสําคัญ (ละครบัลลังกแเมฆ) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

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

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

26 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟูายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

27 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

28 นาททีี่ไมมีฉัน เลนเกมสแหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเป็น ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

29 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป ติ๊ก ชโิร √

30 ใจหมา T_T X

31 หองนอน Friday Night to Sunday X

32 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

33 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

34 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

35 วินาทเีดียว เทาน้ัน กวาจะคบกันรักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

36 หนังสอืที่ไมเคยอาน ถาหากความรักน้ันเป็นหนังสอืเลมหน่ึง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

37 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมตองออกเสยีงฉันไมไดยินอะไร เธอไมเคยจะพูดอะไร เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

38 มีไหมใครสกัคน เมญา นนทวรรณ X

39 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

40 ขอไดไหม อยาพบกันเลย อยาเห็นกันเลย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

41 คําวารักของเราตางกัน คงเป็นเพราะฉันฝันถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

42 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รูดีทกุทกุอยาง วาความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

43 เหน่ือยก็พัก ไมรักก็พอ เดินมาไกลจนรูวามันเหน่ือย พยายาม หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

44 แสงและเงา (ละครเงาอโศก) มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝูารอ มาตัง ระดับดาว √

45 ดีกวาทนคบกัน อุตสาหแอดทนกับความรักเรา อุตสาหแ Bowling √

46 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

47 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

48 คนที่เหงาเหมือนกัน แนใจ วาจะอยูไดคนเดียว คงไมจริง เกรซ เกวลิน √

49 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

50 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา ลูกปัด ชลนรรจแ ลิ่มไทย X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

3 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

4 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว √

5 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

6 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

7 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทดิา แกวบัวสาย √

8 อยูคนเดียว อยูคนเดียวอยูตรงน้ีและคิดถึงเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

เร่ืองที่ขอทั้งน้้าตา

รวมฮิตล้านตลับ Vol.3

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน
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9 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

10 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

11 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทไีมอาจรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินา อากีลารแ √

13 บ฿าย บาย จะคบยังไงถาหากเป็นแบบน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

14 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูที่ไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

15 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

16 เดี๋ยวนะ ทางซายก็มีคนเชยีรแ ทางขวาก็มีคนเชยีรแ นัท มีเรีย √

17 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

18 ไมมีปัญหา หมดปัญหา ไมตองกลัว ใหม เจริญปุระ √

19 ตัวเกามั้ง โอยๆๆๆ ออย..อยากจะซื้อ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

20 นิยาย ก็เป็นเพียงแคคนที่คนหาทางเดิน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

21 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 วางตัวลําบาก เมื่อฉันจะไปจะตัดใจขอแยกทาง ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

23 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

24 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหน่ึง ที่เธอตองตัดใจ คริสตินา อากีลารแ √

25 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

26 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

27 คนเพียงคนเดียว ไมตองการเหลือความทรงจํา นัท มีเรีย √

28 อยาหลบตากัน หันมามองฉันสกัหนอยสเิธอ มองใหนาน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

29 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

30 อธิษฐาน ทกุครั้งที่อยูตรงน้ี ฉันจะคอย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

31 ไมเป็นไรเลย ไมเป็นไรบอกเลย นูโว √

32 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

33 หมดแลวหมดเลย สิง่ดีดีที่ทําไว ที่มันมาจากความจริง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

34 เตือนใหจํา เตือนสกัคําใหจํา ใหม เจริญปุระ √

35 แคเสยีใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

36 สกัวันหน่ึง พอเสยีท ีจบกันเสยีที คริสตินา อากีลารแ √

37 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟัง นัท มีเรีย √

38 พรุงน้ี พรุงน้ีฉันจะเป็นคนใหม พรุงน้ีจะ นิโคล เทริโอ √

39 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

40 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

41 ประวัติศาสตรแ แตกอนอาจจะตองยอม คริสตินา อากีลารแ √

42 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทดิา แกวบัวสาย √

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

44 ยึกยัก ยึกยักเธอน่ันแหละที่ยึกยัก ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

45 ขอเริ่มใหม วันที่เราตองจากกัน อินคา √

46 คางคกราเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

47 อเอเหรอ ใครพูดนะ พูดวาเชือ่ซิ วาน่ีนะคนดี ใหม เจริญปุระ √

48 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง บิลลี่ โอแกน √

49 หมื่นฟาเรนไฮตแ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

50 บังอรเอาแตนอน ขาวปลา ไมกิน ไมเดือนรอน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 ทาฉลอม พี่อยูไกลถึงทาฉลอม ชรินทรแ นันทนาคร √

2 จําเลยรัก เจ็บแคนเคืองโกรธ โทษฉันใย สวลี ผกาพันธุแ √

3 นวลนองนางไพร สเุทพ วงศแกําแหง X

4 บัวขาว เห็นบัวขาวพราวอยูในบึงใหญ รุงฤดี แพงผองใส X

5 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา ชรินทรแ นันทนาคร √

6 เพียงแคน้ี เพียงแคน้ียังผิดวาจา ดาวใจ ไพจิตร √

7 ปั้นดินใหเป็นดาว จากดินกอนเดียวฉันเคี่ยว ธานินทรแ อินทรเทพ √

8 สนามอารมณแ อยาเห็นฉันเป็นสนามอารมณแ สวลี ผกาพันธุแ √

9 สาวนครไชยศรี บุญนอมใจพี่ใหมาพบ ไดใกลชดิโภสพสาว ชรินทรแ นันทนาคร √

10 ปลอยฉันไป ปลอยฉันไป ปลอยฉันไป ดาวใจ ไพจิตร √

11 มานประเพณี ประเพณีน้ีมีกําแพงกั้นเธอและฉัน ชรัมภแ เทพชยั X

12 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง รุงฤดี แพงผองใส √

13 ทุงรวงทอง ทุงเอเยทุงรวงทองเห็นขาวออกรวง ชรินทรแ นันทนาคร √

14 แลวเราจะรักกันไดอยางไร แลวเราจะรักกันไดอยางไร สวลี ผกาพันธุแ √

15 ดวงใจในฝัน รําพึงรําพันฝันรัก รักเคยใฝุหา ชรินทรแ นันทนาคร X

16 แดนดอกเอื้อง เอื้องดอกน้ีเพิ่งแยมผลิบาน รุงฤดี แพงผองใส √

17 นางอาย สเุทพ วงศแกําแหง X

18 จูบ จูบคุณคิดวาไมสําคัญ แตเมื่อคุณจูบ ดาวใจ ไพจิตร √

19 เพราะขอบฟูากวาง ปุานน้ีแกวตานิจจาคอยพี่ ชรินทรแ นันทนาคร √

20 หยาดนํ้าฝนหยดนํ้าตา หยาดนํ้าจากตานางฟูาที่ตรม สวลี ผกาพันธุแ X

21 กว฿านพะเยา โอธารสวรรคแกว฿านพะเยา ชรินทรแ นันทนาคร √

22 ลมหวล รุงฤดี แพงผองใส X

23 หัวหินสิน้มนตแรัก หัวหินเป็นถ่ินสญัญา จากไปกลับมาผิดหวัง ชรินทรแ นันทนาคร X

24 จับปู ดาวใจ ไพจิตร X

25 เน้ือทองของพี่ เน้ือทองของพี่เจาหนีพี่ไป แรกเจารักพี่ ชรินทรแ นันทนาคร √

26 ฤทธิ์กามเทพ ทาทางเขาดูซื่อ ๆ น่ีคือผูชายอกหัก สวลี ผกาพันธุแ X

27 ในฝัน ในฝันฉันเฝูาเห็นจันทรา ชรินทรแ นันทนาคร X

28 แฟนซีชวิีต เขาแตงแฟนซีมากมีตางสตีางสนั รุงฤดี แพงผองใส √

ลูกกรุงอมตะตลอดกาล
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29 แสนแสบ อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ ชรินทรแ นันทนาคร √

30 ฉันไปคางคืนที่ไหนไมได ฉันไปคางคืนที่ไหนไมได ดาวใจ ไพจิตร X

31 เชยีงรายรําลึก ณ ราตรีหน่ึงซึ่งยังฝังใจ เชยีงรายฟูาแจม ชรินทรแ นันทนาคร X

32 สตรีที่โลกลืม ชาติน้ีทําดีไมมีใครเห็น รุงฤดี แพงผองใส √

33 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลวเป็นไร รักจนคลั่งไคล สเุทพ วงศแกําแหง √

34 บานของเรา บานคือวิมานของเรา เราซื้อเราเชา สวลี ผกาพันธุแ X

35 ทาสทรมาน ดวงตะวันลับทวิแมกไม ใจพี่ก็หายหายลับ ชรินทรแ นันทนาคร √

36 คูรัก (วรรณกรรม) ตนไมไรนกเกาะดูไมเหมาะ ดาวใจ ไพจิตร √

37 ครวญ เมื่ออยูริมฝ่ังชล ฉันยลทกุยามเย็น ชรินทรแ นันทนาคร √

38 วาสนาคนจน หัวใจของใครหรือจะทานทน รุงฤดี แพงผองใส X

39 แมกลอง สายชลแมกลองเหมือนดังละออง ชรินทรแ นันทนาคร √

40 จากเจาพระยาถึงฝ่ังโขง สวลี ผกาพันธุแ X

41 บางหลวง โอคลองบางหลวงถ่ินน้ีพี่ยังแสนหวง ชรินทรแ นันทนาคร X

42 แมสอดสะอื้น โอยแมสอดสะอื้นระทมขมข่ืน รุงฤดี แพงผองใส √

43 ปานทพิยแเทพี งามเอเยแมงามเพียงหยาดฟูา งามเสยีจน ชรินทรแ นันทนาคร √

44 นางตูคนสดุทาย ธานินทรแ อินทรเทพ X

45 เดือนหงายที่ปุาซาง คืนใดเดือนหงาย คลายมนตแตองใจ ชรินทรแ นันทนาคร √

46 ขยี้รัก หากแมนหัวใจฉันเป็นกระดาษ ดาวใจ ไพจิตร X

47 ดอกแกว แกวดอกน้ีหอมยวนฤดีพี่อยูทกุวัน ชรินทรแ นันทนาคร √

48 คืนน้ีพี่คอยเจา คืนน้ีมีเธอซบอิงอกฉัน วอนรักออนคํา ชรัมภแ เทพชยั X

49 คอยพี่ คอยพี่จนดวงสรุียแสิน้แสงออนหมูสกุณา รุงฤดี แพงผองใส √

50 ค่ําแลวในฤดูหนาว พอยางเขาเขตหนาหนาว ชรินทรแ นันทนาคร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260009 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 ครูประชาบาล ชวิีตหดหูครูประชาบาล ยอดรัก สลักใจ X

2 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแ สนุารี ราชสมีา X

3 บัวตอง เอกพจนแ วงศแนาค X

4 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง วรานุช พุทธชาติ X

5 ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (อ฿อด) X

6 เผลอจูบ ผมผิดพลั้งไปอภัยใหผม แรงรัก ยอดรัก สลักใจ X

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

8 ถึงเวลาจะบอกรัก เอกพจนแ วงศแนาค X

9 อยาทําดีนาทสีดุทาย อยามาทําดีนาทสีดุทาย อยาแสรงหวงใย วรานุช พุทธชาติ √

10 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

11 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ยอดรัก สลักใจ X

12 กลับไปถามเมียดูกอน กลับไปถามเมียเธอดูเสยีกอน สนุารี ราชสมีา X

13 ชายใจเดียว เอกพจนแ วงศแนาค X

14 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย วรานุช พุทธชาติ √

15 รักคนชือ่นอย ผมหลงรักคนผูหญิงชือ่นอย โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

16 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเที่ยว ยอดรัก สลักใจ X

17 เงามืดในดวงใจ สนุารี ราชสมีา X

18 จดหมายเปื้อนฝุุน เอกพจนแ วงศแนาค X

19 ผาเชด็หนารูปหัวใจ ผาเชด็หนาผืนน้ี นานหลายปีแลว วรานุช พุทธชาติ √

20 กลิ่นแปูงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปูง โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

21 ครูบนดอย หวีดหวิว วังเวงเพลงแหงนภา ยอดรัก สลักใจ X

22 แฟนฉันไมตองหลอ แฟนฉันไมตองหลอ สนุารี ราชสมีา X

23 มีแฟนแลวไมบอก เอกพจนแ วงศแนาค X

24 อยาทําอยางน้ีกับคนอื่น คนแรกคนเดียวเชือ่ไหม ที่หัวใจขอมา วรานุช พุทธชาติ √

25 รักเขาทําไม เขาน้ันมีคูอยูแลว เขารักปักใจแนแนว โอภาส ทศพร (อ฿อด) X

26 จดหมายใสนํ้าหอม จดหมายใบน้ีเขียนที่หองนอน ทกุบททกุตอน สนุารี ราชสมีา X

27 รักเพราะรอยยิ้ม เขาน้ันเป็นเพื่อนหรือแฟน เอกพจนแ วงศแนาค X

28 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาใหหนวงหนัก วรานุช พุทธชาติ √

29 ทหารใหมไปกอง โบกมือหยอยๆ บอกนองจะไป ยอดรัก สลักใจ X

30 นํ้าตานองเพ็ญ สนุารี ราชสมีา X

31 ฟูาผากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายปี โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

32 ดวนพิศวาท เสยีงรถดวนขบวนสดุทาย วรานุช พุทธชาติ X

33 เสนหแครูกทม. เอกพจนแ วงศแนาค X

34 ฉันจะไปกอนคนใหมจะมา สนุารี ราชสมีา X

35 ตะวันรอนที่หนองหาร โอละเนอ โอ..โอละเนอผูสาวภูไท ยอดรัก สลักใจ X

36 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมโขง วรานุช พุทธชาติ √

37 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหน่ึง โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

38 มอเตอรแไซคแนุงสัน้ สนุารี ราชสมีา X

39 หนุมทุงคอยเธอ เอกพจนแ วงศแนาค X

40 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว วรานุช พุทธชาติ √

41 ทุงรัก แดดบายปลายทุงทองรวงทอง ยอดรัก สลักใจ X

42 มือถือไมคแ ไฟสองหนา ยืนอยูหลังไมคแ แสงไฟสองหนา สนุารี ราชสมีา X

43 นํ้าตามดแดง หมดความหวังน่ังนํ้าตาริน โอภาส ทศพร (อ฿อด) X

44 นํ้าคํา-นํ้าใจ-นํ้าตา หวานนํ้าคําคารม เขาชมเขาชืน่ วรานุช พุทธชาติ √

45 แอบฝัน เอกพจนแ วงศแนาค X

46 รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํา รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํากรรมของเรา สนุารี ราชสมีา X

47 หัวใจดื้อ โอ฿ย..หัวใจผมดื้อ อือฮือ มันดื้อ ยอดรัก สลักใจ X

48 วอนจันทรแ จันทรแหนอจันทรแเจาเอเย วรานุช พุทธชาติ √

บันทกึลูกทุ่งเพลงดัง...เม่ือวันวาน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 18/19



49 นํ้าตารวงหลังพวงมาลัย ทกุวันฉันน่ังหลังพวงมาลัย โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

50 ฝนซาฟูาใส มองกระจกเงาเห็นใบหนาเราหัวใจสะอื้น วรานุช พุทธชาติ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260008 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/01/2560 1 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

2 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

3 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทยั √

5 ฆาใหตายอายกะฮัก เพชร สหรัตนแ X

6 อยากโทร.หาใจสขิาด บุญตา เมืองใหม X

7 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

8 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

9 แครแดวยหรือนอง แครแดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแแคน แกนคูน √

10 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

11 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

13 บกลาพาใจไปเจ็บ เพชร สหรัตนแ X

14 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

15 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

16 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

17 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

18 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสยีใจบาง ศิริพร อําไพพงษแ √

19 ยืมหนามาเขาฝัน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

21 เงินนอยถอยตั้งหลัก เพชร สหรัตนแ X

22 สาวศรีเมืองใหม บุญตา เมืองใหม X

23 เอิ้นกันวาแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเกา ข้ีฟูายังไหลยวยหยาว ศร สนิชยั √

24 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

25 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

26 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

27 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ตาย อรทยั √

29 ลืมแฟนเกาบได เพชร สหรัตนแ X

30 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

31 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

32 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

33 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

34 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษแ √

35 สาวนาขาแดนซแ พอฝนลาฟูาสัง่ เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทยั √

37 แมฮานหนาฮาน เพชร สหรัตนแ X

38 สดุเหงา บุญตา เมืองใหม X

39 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

40 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

41 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

42 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษแ √

43 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทยั √

45 ฮักเขาชาๆ ไดบ เพชร สหรัตนแ X

46 สาวโรงงานคนเหงา บุญตา เมืองใหม X

47 สญัญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟังขาว ศร สนิชยั √

48 มื้อใดเสคิิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทยั √

49 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแแคน แกนคูน √

50 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

อีสานฮิตสนั่นเมือง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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