
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261009 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

2 เจ็บแตํเก็บอาการ บัวผัน ทงัโส X

3 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

4 กะฮักคือเกํา บิ๊กไบด๑ สายลํา X

5 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 บทเรียนราคาแพง ฝน ธนสนุทร X

8 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

10 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

11 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 จะรักก็ไมํรัก จะทิ้งก็ไมํทิ้ง ตั๊กแตน ชลดา X

13 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

14 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

15 ผ๎ูบําวเกํา(ยังถําอยูํ) บิ๊กไบด๑ สายลํา X

16 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ตีหน๎าเศร๎า เลําความเทจ็ ตั๊กแตน ชลดา X

18 นางบังเงา ฝน ธนสนุทร X

19 นํ้ากรดแชเํย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่น่ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 เมียสํารอง บัวผัน ทงัโส X

23 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

24 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

26 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

27 อยําบล็อกเฟสอ๎าย บิ๊กไบด๑ สายลํา X

28 เข๎า Face เธอเจอแตํรูปเขา เป็นจั่งใด๐ละน๎อความฮักของเฮาวันน้ี ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

29 จะให๎รอ พ.ศ.ไหน ฝน ธนสนุทร X

30 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

32 สตรีหมายเลข ๑ ให๎เป็นที่หน่ึงแตํหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 คนเคยมีผัว บัวผัน ทงัโส X

34 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 น๎องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบํหยุด หรือวําเขาบํฮู๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

36 ยังบํลืมเขาแตํเจ๎ากะเข๎ามา บิ๊กไบด๑ สายลํา X

37 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

39 วิวาห๑นํ้าตา หยดหน่ึงนํ้าสงัข๑ที่ไหลหลั่งมา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

40 นํ้าตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

41 น๎องไมํมีสทิธิ์ ถึงพี่สดุที่รักปานดวงใจ เพลงน้ีขอมอบ ตําย อรทยั X

42 เจ็บที่จริงใจ ฮู๎อยูํวําอ๎ายน้ันมีหลายใจ อดีตอ๎ายมี ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 ตอไม๎ที่ตายแล๎ว เมื่อแรกแย๎มเธอหยดย๎อย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

45 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

46 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 สวํนเกินต๎องเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําให๎อึดอัดใจ ที่ต๎องมารับรู๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

48 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

49 ฟ้าฮ๎องสัง่ใจ ฟ้าเอ๐ย..ฟังเสยีงฟ้าฮ๎องโหยํน ตําย อรทยั √

50 ขาดเจ๎าบํขาดใจ ตัด ตัดใจแล๎ว หยุด หยุดตามแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

51 นางห๎อง ตั๊กแตน ชลดา X

52 ความรักเหมือนยาขม กํอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ ตําย อรทยั X

เผยแพร่/

Beau Sunita ท้ำซ้้ำ

รหัสปก CD G0561004 1 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ สนิุตา ลีติกุล(โบ);ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

วันที่วาง 11/01/2561 2 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

3 ไมํอยากรัก (คนที่ไมํอยากรักเรา) ไมํอยากรักคนที่ไมํอยากรักเรา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

4 ต๎องชดใช๎ กํอนจะยอมให๎เรื่องเราจบ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

5 พรุํงน้ี (จะไปกับเธอ) ก็ไมํยาก ดูอาการก็พอรู๎ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

6 ไมํมีอีกแล๎ว รู๎ดีวําเธอได๎เปลี่ยนไปแล๎ว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

7 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

ช่ือศิลปินช่ือเพลงTRACK ค้ำขึ้นต้น

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ.2561
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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รวมเพลงลูกทุ่ง อกหัก..โคตรเจ็บ ชุด2

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
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8 อธิษฐาน ทกุครั้งที่อยูํตรงน้ี ฉันจะคอย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

9 รักครั้งสดุทา๎ย (ละครเมืองมายา) ฉันอาจจะไมํนําดู ฉันรู๎ตัว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

10 สอํงกระจก ก็ไมํรู๎วําทําอะไรผิดชวิีตจึงได๎เป็น สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

11 หลับสบายไหม กํอนจะนอนให๎คิดนานนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

12 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

13 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 พรุํงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

15 อยากให๎เธออยูํตรงน้ี [พริกข้ีหนูฯ] ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

16 เสยีใจ ฉันเคยอยูํใกล๎เธอ ยิ่งกวําใครในโลกเลย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

17 เทนํ้าบนกองทราย อยูํกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

18 เห็นนํ้าตาฉันไหม ถามวําฉันเป็นไง ฉันไมํเห็นต๎องตอบ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 ฉันจะจําเธอแบบน้ี พรุํงน้ีเธอจะลาฉัน วันเวลาได๎พาเธอไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

20 บอกอะไรป่านน้ี ฉันน้ันเคยรัก ทุํมเทให๎กับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 เกลียดเธอไมํลง สอนให๎รู๎หนํอย ให๎ตาสวําง สอนให๎คิดบ๎าง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

22 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวอยูํตรงน้ีและคิดถึงเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 ตามใจ รู๎บ๎างไหมจากวันน้ัน วันที่เธอเดินเข๎า สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

24 ไมํขอรับรู๎ อยากจะปวดหัว อยากจะกลุ๎มใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

25 รักยิ่งใหญํจากชายคนหน่ึง ฉันขาดเธอ ชวิีตฉันคงวํางเปลํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

26 เจ๎าหญิงในนิยาย ที่ในวันน้ีเธอให๎สญัญา วําเธอจะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 รักแทห๎รือแคํเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วําตอนน้ี สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

28 หน่ึงในไมํกี่คน ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

29 ถ๎าเธอพร๎อม ฉันก็พร๎อม ก็รู๎วําเธอน้ันก็กลัว ก็กลัวจะช้ํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

30 ขอแคํฝัน [เกมรักพยาบาท] อยากให๎เราน้ันยืนเคียงข๎างกัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

31 คุณจะรู๎บ๎างไหม (ละครแก๎วลืมคอน) คุณจะรู๎บ๎างไหม คุณจะเห็นบ๎างหรือเปลํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

32 คนใจร๎าย (ละครขุนศึก) เหมํอมองจันทร๑ในคืนที่มันไร๎ดาว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

33 เลือกแล๎วคือเธอ (ละครลูกทาส) รู๎อยูํแกํใจ เหตุผลมีมากมายให๎ฟัง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

34 ยังรักกันอยูํใชไํหม [ลัดฟ้ามาหารัก] ยังจําฉันได๎หรือเปลํา ใครที่เคย สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

35 ถึงเธออีกคน (ละครปลาไหลป้ายแดง)คนหน่ึงคนจากกันไปแสนไกลไมํได๎เจอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

36 เมื่อรักทกัทาย (ละครแหวนดอกไม)๎ ก็เพิ่งได๎เจอกับตัว สิง่ที่เขาพูดกัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561002 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 ไมํต๎องมีคําบรรยาย จะแตํงจะเติมถ๎อยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

2 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว MR.TEAM √

3 เราสองคนบนทางแหํงรัก (ล.ทางเดินแหํงรัก) MR.TEAM X

4 รักลิขิต แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑;ต๎าร๑ MR.TEAM X

5 เราเคยรักกันใชไํหม ต๎าร๑ MR.TEAM X

6 ถ๎า ถ๎าขับรถไปไมํมีเสยีงเพลง ถ๎าหํมผ๎าเอง MR.TEAM √

7 MONEY MONEY MONEY MONEY MONEY O-hi-yo MR.TEAM √

8 ADVENTURE ไปๆด๎วยกัน จะชวนกันไป adventure MR.TEAM √

9 ไมํมีฉันแล๎วเธอจะรู๎สกึ ไมํมีฉันแล๎วเธอจะรู๎สกึ ไมํมีฉันแล๎วเธอ MR.TEAM √

10 หากเธอได๎รู๎ ต๎าร๑ MR.TEAM X

11 เจ๎าหญิงนิทรา ใครจะดึงหรือใครจะปลํอย ใครจะคอย MR.TEAM √

12 แคํไหนแคํน้ัน อาจมีหลายครั้งที่เคยตั้งคําถาม MR.TEAM √

13 คงจะมีสกัครั้ง คงจะมีสกัครั้ง คงจะมีสกัครั้ง MR.TEAM √

14 สวรรค๑ไมํมีคําตอบ ใครอยูํในใจของเธอ หลับตาลงก็เจอ MR.TEAM √

15 เจ๎าชอํมาลี ตื่นนอนแตํเชา๎ก็เอากระเป๋าสะพายบนบํา MR.TEAM √

16 แบํงแบํงกันไป รวยก็ไมํรวย ไมํรวยแล๎วยังจะหยิ่ง MR.TEAM √

17 ผัดกะเพรา รักฉันรักฉันเหลือเกิน เธอเคยยืนยัน MR.TEAM √

18 จับปลาสองมือ จับปลาสองมือ เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะหลุดไป MR.TEAM √

19 สาํยหัว ไมํเคยจะพบ ไมํเคยจะเจอ กับคนข้ีกลัว MR.TEAM √

20 ขอบฟ้า ขอบฝ่ัง ความหวัง แผํนดิน ฉันรอนแรมมาไกลในทะเล MR.TEAM √

21 คนในฝัน (ละครฝันเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตํละคืนก็คงฝันไป MR.TEAM √

22 อยําลืมฉัน ต๎องกลายเป็นแคํคนรู๎จัก จากที่เคยรักกัน MR.TEAM √

23 ฉันไมํบ๎าพอ เมื่อวันที่เธอเลือกทางเดินที่จะไป MR.TEAM √

24 ไมํอยากจะเสยีเธอไป อยํา อยําเป็นแบบน้ีเลย เก็บตัว ไมํออกไป MR.TEAM √

25 อยํา ก็อยํามาทกั ถ๎าไมํรัก ถ๎าไมํรัก MR.TEAM √

26 หมดแรง หมดตัว หมดใจ ไมํอยากจะเจออีกแล๎ว คนหลายใจ MR.TEAM √

27 ถ๎าหากเธอเป็นฉัน ใครก็รู๎เรื่องเรา ชวํงเวลายาวนาน MR.TEAM √

28 คนใหมํ ไมํเคยมีใครที่จะคิดเป็นหํวงฉัน MR.TEAM √

29 อยูํบนพื้น ได๎พบได๎เจอทไีร ทําได๎เพียงโยนใจเข๎าใสํ MR.TEAM √

30 รถเหาะ ไฟที่วําร๎อนก็จะขอโจนเข๎าไป ดํานํ้าดิ่งลึก MR.TEAM √

31 ลดกระหนํ่า ของซื้อของขายต๎องตํอรอง ถูกอกถูกใจ MR.TEAM √

32 97 ฉันเกิดเมื่อปี 97 รักเกิดเมื่อปี 97 MR.TEAM √

33 พํอแมํไมํวํา เป็นตัวฉันแปลกตรงไหน (พํอก็ไมํวํา) MR.TEAM √

34 เร๎าใจเกินเหตุ ทําให๎ฉันวํุนวายและสบัสน ทําให๎ฉัน MR.TEAM √

35 หายอยาก ทําไมเป็นอยํางน้ีทกุทเีลย ทําไม MR.TEAM √

36 สูแ๎ล๎วรวย ธรรมดาก็มันไมํธรรมดา เมืองมายา MR.TEAM √

เผยแพร่/

Anniversary Hits ท้ำซ้้ำ

รหัสปก CD G0261004 1 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
MR. TEAM

TRACK

Gmm Grammy 35th

หน้า 2/23



วันที่วาง 11/01/2561 2 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

3 เกลียดความสงสาร อยํารักกัน งําย งําย Y NOT 7 √

4 ใบไม๎ เหมือนใบไม๎ใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

5 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

6 ไมํมาก็คิดถึง ไมํมาก็คิดถึง จึงต๎องมาหา กะลา √

7 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

8 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

9 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

10 อยําทํา ไมํต๎องทําเป็น เห็นใจกันหรอก SMILE BUFFALO √

11 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

13 กลับไป ทําไมเวลาที่ฉันมีเธอทั้งใจ มิคกี้ √

14 ใจเธอ อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

15 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

16 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

17 (เก็บใจใส)ํ กุญแจ ตั้งนานไมํเจอก็เธอไมํมา OHO √

18 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

19 ตบหน๎า อยํามาเห็นใจ อยํามาสงสาร วาสนา √

20 ระแวง บอกตรงๆฉันน๎อยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

21 ยอมจํานน มันเป็นความผิดหวังของหัวใจ EXILE √

22 คูํควร อยําเลย เธออยํามารักกับฉัน ราม รัตนะพร √

23 ไมํมีใครแทนที่เธอ ไมํวําเธอคิดถึงกันหรือเปลํา ก็จะขอคิดถึง เต๏ะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

24 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

25 ละคอนเรื่องน้ัน จบแล๎วละคอน จากน้ีคือตอน ศิววงศ๑ แสงอํอน(ฮัท) √

26 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

28 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อํอนโยน DOUBLE YOU √

29 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

30 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

31 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอน่ี √

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

33 อีรุงตุงนัง เคยได๎ยินวําเธอ มีใครๆวํุนวาย ญาญําญ๋ิง √

34 รักเลย อยากเปิดใจวํารักเธอ แตํใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

35 ไปด๎วยคน ไปฉันไปด๎วยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

36 อํอนซ๎อม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ √

37 เธอคือใคร เธอคือใคร คิดวําฉันต๎องแคร๑เธอ ยศวดี หัสดีวิจิตร √

38 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก ทราย เจริญปุระ √

39 ทําไมต๎องรักเธอ สัง่ตัวเองควรจะลืม ลืมเธอไป BKK √

40 หลบไปพัก อยากอยูํเงียบๆอยํางน้ี อยากคิดอะไร ทนี(สราวุฒิ พุํมทอง);คิม(คิมหันต๑ วัฒน๑รณชยั) √

41 ถ๎าเธอหลอกฉัน ใครใครเขาบอกวําเธอกําลัง สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

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

43 ไมํรักกันเลยใชไํหม วันและคืนที่เราคุ๎นเคย กี่วันกี่ปี เคน √

44 อยากฟังเหตุผล บอกกับฉันสกัคําได๎หรือเปลํา BUBBLE GIRLS √

45 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

46 อยูํได๎ไหม เธออยากบอกกันไหม อยากระบาย ลิซํา(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA) √

47 อยําโกรธได๎ไหม ก็ผิดที่ตัวฉันเอง ที่ไมํรู๎วําเธอผูกพัน ซาย กรรณิการ๑ วนะเกียรติกุล √

48 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 แจกัน งามจนต๎องชม เกินจะขํม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

50 หมวยน่ีคะ ต๎าชัว่เทอํชัว่ ปู๋ย๐าวหลายอูหลูหวํอ CHINA DOLLS √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261008 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

3 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

4 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

5 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

7 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

8 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

9 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

10 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

11 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

12 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

13 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

14 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

15 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

16 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

17 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

18 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

19 คนไมํสําคัญ แม๎ไมํใชคํนโปรด อยํางคนอื่นเขา พลพล √

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

21 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
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22 เสีย่ง จะเสีย่งก็ขอลอง จะเป็นอยํางไรฉันจะลอง 25 Hours √

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

24 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

25 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

26 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

27 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

28 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

29 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

30 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

31 พูดไมํคํอยเกํง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

32 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

33 อากาศ เธอเห็น วําเป็นฉัน หรือเธอไมํเห็นมัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

34 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ปาล๑มมี่ √

35 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

36 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

37 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

38 คือเธอใชไํหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

39 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

40 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

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

42 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

43 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

44 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง Sweet Mullet √

45 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

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

47 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

48 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

49 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

50 แสงสดุทา๎ย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561015 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

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

5 สวัสดีครับ สวัสดีครับใครชวํยผมด๎วยหนํอย เกิดเรื่อง Joey boy √

6 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

7 ปิดไฟ(Turn On) รอยจูบที่ยังหวาน ไออุํนข๎างในน้ัน Tabasco;หมิว BOOM BOOM CASH √

8 ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

9 นับแกะ คืนน้ีไมํรู๎เธออยูํไหน ในคืนรักที่เรา คชา นนทนันท๑ √

10 เรื่องจริงเรื่องสดุทา๎ย เธอไมํรู๎หรอก เธอหลอกใครไมํเกํง โดม THE STAR 8 √

11 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

12 รอปาฏิหาริย๑ ฝนจะผํานมา และหนาวจะผํานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

14 หน่ึงในพันล๎าน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

15 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นต๑กับมิว)หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บเจอคําไมํจริง เบน ชลาทศิ √

16 Slow Motion (ระวังมันส๑ชนโอ๐!!) เหน่ือยทั้งปีเซ็งและทนเต็มทถ๎ีาให๎ดี โจอี้ บอย √

17 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแล๎วนะ ถอดใจแล๎วนะ คชา นนทนันท๑;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

18 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

19 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

20 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

21 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ปาล๑มมี่ √

22 อยากให๎โลกแคบลง อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

23 คนไหนโสด ได๎โปรดเถอะ ได๎โปรดเถอะ ถ๎าคนไหน แกงสม๎ ธนทตั;โดม THE STAR 8 √

24 รอยยิ้มของเธอ(ซีรีส๑ U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปด๎วยคําถามมากมาย คชา นนทนันท๑ √

25 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

27 ผ๎ูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสร๎างวิมานในอากาศตลอดมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

28 สบายดีรึเปลํา? สบายดีหรือเปลํา ฉันน้ันแคํอยากจะรู๎ ตั้ม วราวุธ √

29 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

30 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาล๑มมี่ √

31 ชัว่คราว (One Night Stand) และแล๎วคืนน้ีก็มีเธออยูํในอ๎อมแขนฉัน TABASCO;ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

32 ร๎ายก็รัก ทกุๆครั้งที่เปิดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

33 Good Yeah!2548 ได๎เวลาปฐมนิเทศ(อํะ!) ฟักกลิ้ง ฮีโรํ;บีซี่ √

34 ฝืน แคํมองสายตา ก็พอจะดูรู๎ วําวันน้ี แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพย๑สขุ √

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

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

37 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

38 จะรักจนกวําจะรู๎ อาจเป็นเพียงสายลมผําน อาจเป็นหมอก ตั้ม วราวุธ √

39 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

40 ตอบได๎ไหมวํา...ได๎ไหม ชัว่โมงน้ียังว่ิงตามความรัก ดูยากเย็น สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

41 #ใต๎ความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมํมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันท๑ √

ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
นั่งเล่น 3 Music Festival เกร๋กันให
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42 คนที่ไมํคูํควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข๎ามา ให๎รู๎วํา กัน นภัทร √

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

44 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

45 อยากรู๎...แตํไมํอยากถาม ได๎ชดิเพียงลมหายใจ แคํได๎ใชเ๎วลา Calories Blah Blah √

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

47 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน เบน ชลาทศิ √

48 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

49 ยกมือข้ึน ประชาธิปไตยคือการออกเสยีงของคนสวํนใหญํ Joey boy √

50 สงิห๑เหนือเสอืใต๎ เหนือจรดใต๎ เจียงฮายปัตตานี ฟักกลิ้ง ฮีโรํ;บีซี่ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261001 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

2 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

3 โหดเลวดี ถามเจ๎าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

4 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

6 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

7 รอยเลื่อน ต๎าร๑ ตจว. X

8 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

9 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

10 แมํเจ๎าเขาตายแล๎ว วิเชยีร-ซําเหมา X

11 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

12 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

13 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

14 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ตรี ชยัณรงค๑ √

15 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

16 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

17 ชวนน๎องไปแทงเอี่ยน เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

19 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

22 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

23 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

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

25 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 นางฟ้าหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

27 อ๎ายมีเขาแตํเจ๎ามีอ๎าย เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

28 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

29 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

30 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 นํ้าตาบักหน๎าโงํ เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

32 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

33 สขุที่อยากสมหวัง คูํแฝดโอเอ X

34 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

35 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

36 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

37 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

38 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

39 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

40 รักร๎าวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูํในฟ้าสงูแลลิบลิ่ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูํในดง บุหรงร๎องสงํ มนต๑แคน แกํนคูน √

42 มนต๑รักแมํนํ้ามูล โอ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ ตําย อรทยั √

43 วันไหนเธอจะแคร๑ฉันบ๎าง ต๎องอยูํด๎วยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รู๎ดี ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

45 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

46 เกาหลีข้ีเมี่ยง ฮัลโหลๆแคํน้ีกํอนเด๎อเธอ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

47 ผูกเสีย่วอาเซี่ยน โอํ..โอ๎..โอ๎ โอ๎ โอ๎ โอย..แล๎วก็ โอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 คิดถึงทุํงลุยลาย จากอีสานบ๎านนามาอยูํกรุงจากแดนทุํง ตําย อรทยั X

49 มนต๑เพลงมนต๑แคน น่ีคือมนต๑แคน แฟนๆยังจําได๎บํ มนต๑แคน แกํนคูน √

50 สาละวันรําวง น๎อยอ๎อนแอํน...แมนมิ่งสาวสวรรค๑ รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561006 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

2 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ใกล๎ชดิแพ๎คิดถึง(ซีรีส๑ My Dear Loser)จะอยูํจนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มข้ึนได๎ กัน นภัทร √

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

5 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

6 ปีแสง (11) บนทอ๎งฟ้ามีดวงดาวนับล๎าน Jetset'er √

7 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

8 ยังไมํชนิ ฉันคงจะไมํเศร๎านาน ไมํต๎องหํวงฉัน เอ็มมํา เอมิกา กร๎านท๑;แพม วัลภา สนุทรผดุงสนิ √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
รวมฮิตอีสำนล้ำนเปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 2
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9 คําตอบที่ใชคํือเธอ หากวําเธอ ไมํแนํใจ ในความสมัพันธ๑ ของเรา อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น) √

10 เอะใจ (ล.เธอคือพรหมลิขิต) แคํคนผํานมาเจอ เธอที่ไมํคุ๎นเคย บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

11 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแล๎วนะ ถอดใจแล๎วนะ คชา นนทนันท๑;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

12 คนแบบไหนดี จะเป็นใครคนที่รู๎ใจ จะเป็นใครที่เดิน แบมแบม The Voice √

13 เหตุผลที่มีชวิีตอยู(ํซีรีส๑My dear loserถ๎าเธอคิดวํารักครั้งน้ีต๎องหยุดตรงน้ี ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

14 ดึกแล๎ว ดึกแล๎ว ขํมตานอนแตํหัวใจรุมเร๎า Sound Cream X

15 ได๎แคํตัว มีให๎ฉันได๎แคํตัว ไมํเคยจะได๎หัวใจ อรรถพล เหลําแสงไทย √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261001 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 11/01/2561 1 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

3 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

4 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

5 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

8 โหดเลวดี ถามเจ๎าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

9 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

10 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

11 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

12 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

13 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

16 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

17 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

19 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

20 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

21 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

22 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

23 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

25 กําแพงชือ่เพื่อน ใกล๎แคํเอื้อมมือ แตํเหมือนฉันยืนอยูํ เปาวลี พรพิมล √

26 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

28 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

29 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

30 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

31 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

32 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

35 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

36 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

37 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

38 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

40 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √

42 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

44 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

46 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

47 ฮักบํได๎ แตํลืมอ๎ายบํลง ลํะฮู๎แกํใจ วําการเป็นแฟนอ๎าย เวียง นฤมล √

48 ลําร็อค เจ๎าบํมีใจ ยอมรับมาสานาง วําเจ๎าบํมีใจ ตรี ชยัณรงค๑ √

49 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

50 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561007 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

3 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

4 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

5 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

6 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

7 หัวใจรอคําวํารัก กัน นภัทร X

8 ถ๎าฉันได๎กลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูํในอารมณ๑ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

BAD VALENTINE 6

แกรมม่ีโกลด์ ลูกทุ่งทอ็ปฮิต
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10 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

11 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

12 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

13 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

14 ฝืน แคํมองสายตา ก็พอจะดูรู๎ วําวันน้ี แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพย๑สขุ √

15 อยากเป็นที่รัก ไมํใชเํพื่อนรัก เธอก็รู๎ และเธอก็รู๎ เรานํะไมํควรรักกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;สม๎โอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

16 เสยีแรง ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) X

17 ด๎านได๎อายอด เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง X

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

19 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

20 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

21 โลกที่ไมํมีเธอ PORTRAIT X

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

23 จม ลุลา √

24 เดียวดายกลางสายลม บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ X

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

26 กํอนฤดูฝน The TOYS X

27 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

28 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

29 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

30 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

31 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

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

33 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

34 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

35 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

36 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261007 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 เดียวดายกลางสายลม บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ X

2 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

3 ฝากไว๎ (Cover Version) ฝากเอาไว๎ในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีร๑ X

4 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรู๎ที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

5 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

6 สวํนหน่ึงของฉัน เธอเป็นความรักที่มีตัวตน เป็นใครสกัคน มาชาํ วัฒนพานิช √

7 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

8 ฉันจะรอเธอ เธออยูํที่ไหนในรัตติกาลมืดมน นัท มีเรีย √

9 สาป (ละครสาปภูษา) ร๎องไห๎จนนํ้าตาเหือดแห๎ง ธีรนัยน๑ ณ หนองคาย X

10 มือที่มองไมํเห็น (ละครห๎องหุํน) อาจจะมองไมํเห็นด๎วยตา ไมํได๎แปล เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

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

12 นาฬิกาเรือนเกํา นาฬิกาเรือนเกํา เวลาไมํเดินแล๎ว ปาล๑มมี่ X

13 ภาพน้ัน (ละครภาพอาถรรพ๑) เคยรู๎ไหม ที่เธอทําไว๎ ให๎ ทรมาร รัดเกล๎า อามระดิษ √

14 ยังรอเพียงเธอ อดทนอยูํตรงน้ีเพียงคนเดียว นัท มีเรีย √

15 บํวงรัก แม๎เราจะตํางด๎วยกาลเวลา ความรัก ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

16 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

17 รออยูํตรงน้ี (ละครตารีบุหงา) น่ังอยูํกับความรัก น่ังอยูํกับความหวัง คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 อนิลทติา (ละครอนิลทติา) อนิลทติา ชาํงงามเหนือนางใด ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

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

20 วันใหมํ (ละครเซนสือ่รักสือ่วิญญาณ) มีแตํความเลื่อนลอย มีแตํความเงียบงัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 เสนํหา (ละครเสนํหาไดอารี่) ความรักเอย เจ๎าลอยลมมาหรือไร พรีน รวิสรารัตน๑ พิบูลภานุวัธน X

22 ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ ฉันอยูํตรงน้ี เธอได๎ยินไหม คนที่เธอ เอ นรินทร๑ ภูวนเจริญ √

23 มารหัวใจ อัญชลุีอร บัวแก๎ว X

24 การเดินทางของหัวใจ (ล.รอยไหม) การเดินทางเพื่อเจอใครสกัคน ที่เป็น ปราโมทย๑ ปาทาน √

25 ลํา (ภ.ฮาชมิะ โปรเจค) บนหนทางที่ดูเดียวดาย ปราโมทย๑ ปาทาน √

26 ห๎องที่มีชวิีต (ละครห๎องหุํน) เหมือนความฝัน ที่เกินความจริง ในห๎อง ดิษย๑กรณ๑ ดิษยนันทน๑ √

27 เกลียดคําขอโทษ (โปรแกรมหน๎าวิญญาณอาฆาต)ทน อยํางคนโชคร๎าย เพราะวําพิษ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์พั้นช๑ √

28 ผิดด๎วยหรือ (ละครนิมิตมาร) ช.ตลอดชวิีต ฉันรู๎ดี วําไมํเคยเป็น จิรศักดิ์ ปานพุํม;นิโคล เทริโอ √

29 จะไปทางไหนดี (ภ.LAST SUMMER) ไมํมีตะวันสทีองที่จะสอํงแสง จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า) √

30 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเป็นหมื่นคํา เลือกมาทกุคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

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

32 อ๎อมกอด ได๎ยินเสมอ ใครเจอรักแท๎ อาร๑ อาณัตพล ศิริชมุแสง;นัท มีเรีย √

33 บางสิง่ ได๎ยินบางสิง่ ได๎ยินบางอยําง กังวาล แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

34 ปรารถนา (ละครพรายปรารถนา) ไมํรู๎นานเทาํไหรํ เวลาลํวงเลยไปหัวใจ บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ √

35 หัวใจที่ปิดตาย [ทายาทอสรู] คนเดียวที่หัวใจเรียกร๎องต๎องการ รอฉันรอ เสาวนิตย๑ นวพันธ๑(กบ) √

36 ถ๎าหากไมํรัก (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟ้องวําใจเธอคิดวําฉัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

37 อยําหยุดฉัน ได๎ไหม อยากจะทําสิง่ที่หวังด๎วยใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

38 จนกวําฟ้าจะเป็นใจ พีท พล X

39 ฉันยังอยูํตรงน้ี ริค วชริปิลันธิ์ X

40 รักนิรันดร๑ โจ๎ ธณรัฐ ปิ่นเวหา X

41 กําไลมาศ เจนนิเฟอร๑ คิ้ม X

42 เราเคยรักกันใชไํหม ต๎าร๑ MR.TEAM X

43 ยื้อ (ภาพยนตร๑โลงตํอตาย) แคํฝันวําเธอจากไป...ก็ร๎ายแรงเกินกวํา POTATO √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตจำกจิตสัมผสั
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44 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา NOLOGO √

45 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ๎ อําพล ลําพูน(หนํุย);แน็ค √

46 คนที่ฆําฉัน (ภาพยนตร๑ 5 แพรํง) รอฉันหนํอย ฉันตามไมํคํอยทนั NOLOGO √

47 ข๎าน๎อยสมควรตาย (ภ.ตีสาม คืนสาม 3D)โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปให๎คน ทกุคน COCKTAIL √

48 บุปผาราตรี Feat.ปนัดดา เรืองวุฒิ รอ...จดจําสญัญา รอ...ให๎เธอรู๎วํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 คนไมํมีหัวใจ เอ๐ Ebola X

50 704 เชา๎น้ีเรํงเร๎าเอ๎าแปดโมงเชา๎ครับ DAJIM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261010 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

2 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

3 ถ๎าฉันได๎กลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูํในอารมณ๑ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

4 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

5 กํอนฤดูฝน The TOYS X

6 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

7 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

8 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

9 ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

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

11 จม ลุลา √

12 รอปาฏิหาริย๑ ฝนจะผํานมา และหนาวจะผํานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

13 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง มาตัง ระดับดาว √

14 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

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

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

17 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

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

19 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

20 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

21 จริงๆมันก็ดี ไมํรู๎ส ิฉันจะยิ้มได๎อีกทพีรุํงน้ีหรือ จีนํา ดี ณัฐชา เดอซูซํา √

22 เวทมนตร๑ ถ๎าเวทมนตร๑นํะ มีจริงฉันน้ันจะขออะไร มิว MBO ชษิณุชา ตันติเมธ √

23 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

24 ดึกแล๎ว ดึกแล๎ว ขํมตานอนแตํหัวใจรุมเร๎า Sound Cream X

25 สบายดีหรือเปลํา 2017 สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ Thaitanium √

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

27 ผิดที่สําคัญตัว (ล.ซีรี่ส๑ Waterboyy) จากเคยเหงาใจ จากเป็นคนที่มีนํ้าตา พีท พล √

28 โลกที่ไมํมีเธอ PORTRAIT X

29 นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five X

30 อยากเป็นที่รัก ไมํใชเํพื่อนรัก เธอก็รู๎ และเธอก็รู๎ เรานํะไมํควรรักกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;สม๎โอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

31 รักแทห๎รือแพ๎ใจ (ล.เสนํหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันน้ี มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม๎ ธนทตั √

32 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

33 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

34 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

35 คําตอบอยูํที่เธอ อยําถามวําฉันจะอยูํได๎ไหม วรวิทย๑ สทิธิเสนา √

36 เสือ่ม คนอยํางเธอไมํเคยจะหาเอง ไมํคิดอาย เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

37 ปิดไฟ(Turn On) รอยจูบที่ยังหวาน ไออุํนข๎างในน้ัน Tabasco;หมิว BOOM BOOM CASH √

38 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

39 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

40 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

41 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

42 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

43 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

44 เตลิด ZEAL X

45 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

46 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

47 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

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

49 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

50 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

เผยแพร่/

BLACKHEAD ท้ำซ้้ำ

รหัสปก CD GX0561003 1 เหตุใดถึงรักเธอ BLACKHEAD X

วันที่วาง 18/01/2561 2 ใจฉันอยูํกับเธอ ผํานไปแล๎ว ทกุอยํางมันจบลงแล๎ว BLACKHEAD √

3 ยืนยัน ตั้งแตํวันน้ัน ที่เธอได๎เจอฉัน BLACKHEAD X

4 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

5 ฉันอยูํตรงน้ี ฉันอยูํตรงน้ีถ๎าเธอต๎องการ BLACKHEAD √

6 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสกัคํา BLACKHEAD X

7 เธอจะอยูํกับฉันไหม จะกี่ครั้งที่เธอเสยีใจ ที่ฉันทําผิดพลาด BLACKHEAD √

8 หลอน BLACKHEAD X

9 วายร๎าย BLACKHEAD X

10 อยํางน๎อย BLACKHEAD X

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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11 หมดใจ วันน้ัน จากวันน้ีฉันได๎พบกับเธอ BLACKHEAD √

12 ถาม? หากสายลมพัด กระแสลมรักจากเธอ BLACKHEAD √

13 มีความสขุหรือเปลํา หากวันนึงที่ตัวเธอต๎องเหน่ือยล๎า BLACKHEAD √

14 หมดชวิีตที่ฉันมี ฉันเองไมํเคยคิด วําเป็นเพราะใครลิขิต BLACKHEAD √

15 ไมํตอบได๎ไหม อาจมีบางคําที่เธอน้ันต๎องการ อยากให๎ BLACKHEAD √

16 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชวิีต BLACKHEAD √

17 ไมํเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

18 เธอได๎ยินไหม ทกุทกุครั้งที่วําเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

19 คนเคียงข๎าง โปรดมองฉันท ีเหมือนเธอมีอะไรบางอยําง BLACKHEAD √

20 ยอมรับ เรื่องระหวํางเราน้ัน ใครก็มองวําฉันผิด BLACKHEAD √

21 เหตุผล แคํอยากให๎รู๎ไว๎ วําฉันไมํเคยรักใคร BLACKHEAD √

22 ความทรงจํา หากไมํได๎พบ ไมํเคยมีเธออยูํ BLACKHEAD X

23 ไมํจําเป็นต๎องดีที่สดุ เธอไมํต๎องกังวล ไมํแปลกอะไร BLACKHEAD √

24 สญัญา สายตาที่ฉันมองเธอ เมื่อเธอมองฉัน BLACKHEAD X

25 ขอร๎อง จะกี่ครั้ง ที่ฉันต๎องพลั้งไป BLACKHEAD X

26 ใจร๎าย จากวันที่ได๎เจอเธอ เธอชาํงแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

27 เพียงเธอ จบลงแล๎วฉันและเธอ ด๎วยเหตุการณ๑ BLACKHEAD X

28 รักคือ ทุํมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจให๎ใครซักคน BLACKHEAD √

29 ตัดใจ ตัดเธอ เป็นเพราะเธอ ที่ฉันรักหมดใจ แตํเธอ BLACKHEAD √

30 คุ๎มมั้ย พอแล๎วหยุดทําฉันเสยีทฉีันทนเจ็บ BLACKHEAD √

31 มารักกับพี่ เวลาที่น๎องเดินผําน มันชาํงเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

32 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

33 ด๎วยรักและหวังดี เธอคงยังไมํเข๎าใจ ที่ฉันคอยขัดใจ BLACKHEAD √

34 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

35 วําจะไมํรัก BLACKHEAD X

36 NO GEN BLACKHEAD;TATTOO COLOUR X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261006 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

2 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

3 ถ๎าฉันได๎กลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูํในอารมณ๑ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

4 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

5 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง มาตัง ระดับดาว √

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

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

8 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

9 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

10 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

11 ฝืน แคํมองสายตา ก็พอจะดูรู๎ วําวันน้ี แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพย๑สขุ √

12 อยากเป็นที่รัก ไมํใชเํพื่อนรัก เธอก็รู๎ และเธอก็รู๎ เรานํะไมํควรรักกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;สม๎โอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

13 มีความสขุบนความทกุข๑ของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันได๎อะไร ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

14 รอปาฏิหาริย๑ ฝนจะผํานมา และหนาวจะผํานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

15 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

16 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

17 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

18 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

19 เหตุผลที่มีชวิีตอยู(ํซีรีส๑My dear loserถ๎าเธอคิดวํารักครั้งน้ีต๎องหยุดตรงน้ี ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

20 เมื่อเธอไป ไมํเคยคิดวําจะเร็วขนาดน้ี ที่รักเรา Rubber Duck √

21 ร๎องให๎พอ รู๎ซึ้งถึงการต๎องอยูํลําพัง เวลาไมํอาจ Retrospect √

22 คําตอบอยูํที่เธอ อยําถามวําฉันจะอยูํได๎ไหม วรวิทย๑ สทิธิเสนา √

23 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

24 คนไมํรัก คนอยูํด๎วยกันทกุวันทําไมจะมองไมํออก วง AROUND √

25 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

26 โปรดเถิดรัก รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

27 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

28 อยูํดีดีก็อยากร๎องไห๎ ลดพัดมาแคํเพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

29 ร๎องไห๎งํายงํายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูํคนเดียว พยายามไมํสนใจ ปาล๑มมี่ √

30 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

31 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

32 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

33 ฉันกําลังจะตาย เธอกําลังทําลายชวิีตคนคนนึง เธอวํารัก ZEAL √

34 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

35 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

36 ฉันร๎องไห๎เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว๎ ทิ้งฉันไว๎ที่ตรงน้ี COCKTAIL √

37 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

38 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

39 CRY CRY CRY มองฟ้า เมฆครึ้มสหีมํน รักที่รํวงหลํน ปาล๑มมี่ X

40 นํ้าตาคือคําตอบ มันจําเป็นด๎วยหรือ ที่เธอต๎องตั้งคําถาม ฟาเรนไฮธ๑ √

41 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให๎รู๎สกึ The Yers √

42 สมัผัสที่เจ็บ กํอนเคยฟังเพลงรักเพลงเศร๎าใจ..ดูละคร ZEAL √

43 ตัวประกอบ หลงไหลได๎ปลื้มจนลืมตัว หน๎ามืดตามัว AB NORMAL √

44 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิต ทกุคนเคยร้องไห้
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45 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

46 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

47 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

48 กี่พรุํงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผํานมานานคงมี POTATO √

49 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

50 นํ้าตาสดุทา๎ย ร๎องไห๎มันออกมาเถิด หากมีนํ้าตา COCKTAIL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561004 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 เดียวดายกลางสายลม บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ X

2 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

3 ฝากไว๎ (Cover Version) ฝากเอาไว๎ในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีร๑ X

4 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรู๎ที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

5 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น แพท สธุาสนีิ พุทธินันทน๑ √

6 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

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

8 สาป (ละครสาปภูษา) ร๎องไห๎จนนํ้าตาเหือดแห๎ง ธีรนัยน๑ ณ หนองคาย X

9 นาฬิกาเรือนเกํา นาฬิกาเรือนเกํา เวลาไมํเดินแล๎ว ปาล๑มมี่ X

10 ฉันจะรอเธอ เธออยูํที่ไหนในรัตติกาลมืดมน นัท มีเรีย √

11 ภาพน้ัน (ละครภาพอาถรรพ๑) เคยรู๎ไหม ที่เธอทําไว๎ ให๎ ทรมาร รัดเกล๎า อามระดิษ √

12 เสนํหา (ละครเสนํหาไดอารี่) ความรักเอย เจ๎าลอยลมมาหรือไร พรีน รวิสรารัตน๑ พิบูลภานุวัธน X

13 ยังรอเพียงเธอ อดทนอยูํตรงน้ีเพียงคนเดียว นัท มีเรีย √

14 มือที่มองไมํเห็น (ละครห๎องหุํน) อาจจะมองไมํเห็นด๎วยตา ไมํได๎แปล เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

15 มารหัวใจ อัญชลุีอร บัวแก๎ว X

16 สวํนหน่ึงของฉัน เธอเป็นความรักที่มีตัวตน เป็นใครสกัคน มาชาํ วัฒนพานิช √

17 รออยูํตรงน้ี (ละครตารีบุหงา) น่ังอยูํกับความรัก น่ังอยูํกับความหวัง คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 อนิลทติา (ละครอนิลทติา) อนิลทติา ชาํงงามเหนือนางใด ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

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

20 วันใหมํ (ละครเซนสือ่รักสือ่วิญญาณ) มีแตํความเลื่อนลอย มีแตํความเงียบงัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 การเดินทางของหัวใจ (ล.รอยไหม) การเดินทางเพื่อเจอใครสกัคน ที่เป็น ปราโมทย๑ ปาทาน √

22 บํวงรัก แม๎เราจะตํางด๎วยกาลเวลา ความรัก ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

23 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

24 ผิดด๎วยหรือ (ละครนิมิตมาร) ช.ตลอดชวิีต ฉันรู๎ดี วําไมํเคยเป็น จิรศักดิ์ ปานพุํม;นิโคล เทริโอ √

25 ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ ฉันอยูํตรงน้ี เธอได๎ยินไหม คนที่เธอ เอ นรินทร๑ ภูวนเจริญ √

26 ฉันยังอยูํตรงน้ี ริค วชริปิลันธิ์ X

27 รักนิรันดร๑ โจ๎ ธณรัฐ ปิ่นเวหา X

28 กําไลมาศ เจนนิเฟอร๑ คิ้ม X

29 ห๎องที่มีชวิีต (ละครห๎องหุํน) เหมือนความฝัน ที่เกินความจริง ในห๎อง ดิษย๑กรณ๑ ดิษยนันทน๑ √

30 704 เชา๎น้ีเรํงเร๎าเอ๎าแปดโมงเชา๎ครับ DAJIM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261003 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

3 ยืมหน๎ามาเข๎าฝัน บํ ฮัก บํ วํา เจ๎าดอกคําแพง เว๎านําพอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

7 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

8 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

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

12 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

14 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

15 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

16 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

17 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

19 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

23 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

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

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

27 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

28 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

30 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

31 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
แกรมม่ีโกลด์ ลูกทุ่งฮิตจัง.ดังตลอด
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32 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

36 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

37 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

39 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

42 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

44 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

45 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

46 สะดวกคุยหรือเปลํา เธอเป็นคนดีที่มีเจ๎าของ หลังจากแอบมอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

48 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261002 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

2 รักเต็มร๎อย พรศักดิ์ สอํงแสง X

3 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

4 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า แมน มณีวรรณ X

6 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

7 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

9 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

10 ฮักน๎องคือเกํา พรศักดิ์ สอํงแสง X

11 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 ลิมิตรัก แมน มณีวรรณ X

13 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา มนต๑แคน แกํนคูน √

14 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

15 รู๎จักความรักเมื่อรู๎จักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได๎ หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ผ๎ูแพ๎รัก พรศักดิ์ สอํงแสง X

18 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

19 รักแทแ๎คร๑ด๎วยหรือ แมน มณีวรรณ X

20 ยังฮักคือเกํา ถึงปัจจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

21 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

22 ยืมหน๎ามาเข๎าฝัน บํ ฮัก บํ วํา เจ๎าดอกคําแพง เว๎านําพอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 ใจลอยคอยแฟน พรศักดิ์ สอํงแสง X

24 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาํฟ้า สาวดอกจําปา มนต๑แคน แกํนคูน √

25 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแล๎ว น๎องแก๎ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

26 รักกับป๋าพาไปยันฮี พรศักดิ์ สอํงแสง X

27 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

28 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 พี่ก็หนักใจ แมน มณีวรรณ X

30 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

31 ฝากเพลงให๎แฟนเพิ่น โทรมาหน๎าไมค๑จากสายคนหัวใจเศร๎า ศร สนิชยั √

32 คิดฮอดวันละหนํอย เก็บคําวําคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

34 พูดจริงหรือเลํน พรศักดิ์ สอํงแสง X

35 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 คิดฮอดสาวอุดร แมน มณีวรรณ X

37 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

38 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

39 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 ขอโทษอยําเรียกลุง พรศักดิ์ สอํงแสง X

42 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

43 ยาล๎างแผลใจ แมน มณีวรรณ X

44 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

45 คอยน๎องที่ห๎องเชาํ ห๎องเชาํของพี่มีตู๎เย็นแล๎วเด๏อคําแพง ศร สนิชยั √

46 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผําน มนต๑แคน แกํนคูน √

48 ใบตองรองนํ้าตา พรศักดิ์ สอํงแสง X

49 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 หัวใจร๎องไห๎ แมน มณีวรรณ X

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
อ้ำยฮักเจ้ำเด้อ ชุดที่ 3
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เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261003 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

2 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

3 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

4 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

6 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

7 ให๎น๎องตายกํอนบ๎อ จินตหรา พูนลาภ X

8 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

9 ทานหมาอยําหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

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

11 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

13 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

14 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

16 สวรรค๑พรากรัก ก๎อง ห๎วยไรํ X

17 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

18 จื่อแหนํใจ ออยเลอร๑ X

19 สมใจอ๎ายแล๎วบํ มอส รัศมี X

20 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

21 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

22 อปพร รอรัก แฟ้ม บุญมา X

23 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

24 แกล๎งตาย ต๏ะ กิตติศักดิ์ เซอร๑ลาว X

25 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

26 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

27 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

30 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

32 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

33 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

34 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

35 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

36 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

37 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

38 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

39 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

40 รักเธอหมดใจ แฟ้ม บุญมา X

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

42 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

44 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

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

47 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

48 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561001 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 18/01/2561 1 ต๎นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทน๎๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

3 มีน๎องไว๎เฮ็ดหยัง น๎องบํคือกับเขาดอก สวํิากระจอก ตําย อรทยั X

4 เหงาบวกเหงาเทาํกับฮัก เป็นจังใด๐ ใจเป็นหยังน๎องจั่งเผลอเศร๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

5 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

6 เต๎ยฟ้าผํา เอ๎ามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 เต๎ยต๐อหัวใจ ใสงามคือนํ้าในขัน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

8 อ๎ายหลายใจสยิ๎ายไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคือเหงาใจแทเ๎จ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

9 อาลัยบัวเขียว อ๎ายเหงา...เหมือนข๎าวขาดฝนต๎นเหี่ยว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 นางแมวแอํวฟ้า สาธุ สาธุ สาธุ ผ๎ูข๎าฯ มามื้อน่ี ปอยฝ้าย มาลัยพร √

11 กลับคําสาอ๎าย คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ก๎านตอง ทุํงเงิน √

12 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 สเิทน๎องให๎บอกแน Cover Version แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

14 กํอนสไิป (Acoustic Version) อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

15 พี่ชายคะ พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ พี่เป็นไรคะ เปาวลี พรพิมล √

16 นิสยัหรือสนัดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

เผยแพร่/
TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
ลูกทุ่งฮิตกดไลค์ ถูกใจใช่เลย ชุด 2

ลูกทุ่งเพลงใหม่ป้ำยแดง ชุดที่ 8

Light Up My Life เพลงบรรเลง
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รหัสปก CD G0561022 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน เพลงบรรเลง √

2 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน เพลงบรรเลง √

3 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พร๎อมรอยนํ้าตา เพลงบรรเลง √

4 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ เพลงบรรเลง √

5 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร เพลงบรรเลง √

6 กล๎าพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวํากับเขา เพลงบรรเลง √

7 Get It Up ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

8 Phayoonland ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

9 รักเธอให๎ผูก PAUL CHENARD √

10 ผิดด๎วยหรือ ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําฉันจะทําอยํางไร เพลงบรรเลง √

11 คงไมํใชอํยํางเดิม วันน้ีเธอกลับมาหาฉัน จากวันน้ันที่ เพลงบรรเลง √

12 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน เพลงบรรเลง √

13 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอด๎วยคําหน่ึงคํา เพลงบรรเลง √

14 ไฟกับตะวัน (Fire And Sunlight) คืนที่เรายืนมองฟ้า สมชยั ขําเลิศกุล √

15 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา เพลงบรรเลง √

16 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟ้าราตรี เพลงบรรเลง √

17 The Legend of Chaophraya ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

18 ปลํอยใจฝัน ปลํอยดวงใจลอยหายเข๎าไปในเพลง เพลงบรรเลง √

19 FourColors ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

20 เพื่อเธอ คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมํสําคัญ ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ) √

21 ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ เพลงบรรเลง √

22 จิ๊จ๏ะ อยําโกรธกันเลย ยกโทษให๎ฉัน เพลงบรรเลง √

23 Siam Romance ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

24 Dreamland ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

25 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เพลงบรรเลง √

26 เพียงแคํใจเรารักกัน อินฟินิตี้ √

27 I-san Dancing ---เพลงบรรเลง--- อินฟินิตี้ √

28 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักน้ี เพลงบรรเลง √

29 ทั้งทั้งที่รู๎ คนโน๎น คนน้ีก็เตือน คง เดํน อยูํประเสริฐ √

30 เอาไปเลย NICK LA FLEUR √

31 เวลาไมํชวํยอะไร KEIJU NAKAJIMA √

32 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง KEIJU NAKAJIMA √

33 ไมํมีใครขอร๎อง KEIJU NAKAJIMA √

34 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน เพลงบรรเลง √

35 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย เพลงบรรเลง √

36 พักตรงน้ี KEIJU NAKAJIMA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561002 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

2 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

3 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

4 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

5 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

6 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

7 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

8 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

9 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

10 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

11 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

12 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

13 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

14 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

15 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอ๎ายจนฝันเห็น มนต๑แคน แกํนคูน √

16 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

17 รอเธอที่นวนคร ลาถ่ินคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

19 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

20 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

21 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

22 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

23 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

24 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

25 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

26 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

27 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอ๎า กําลังบาน มนต๑แคน แกํนคูน X

28 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแล๎วทั่วทอ๎งนา ต๎นเดือนกุมภา มนต๑แคน แกํนคูน √

29 แดํ..คนที่อ๎ายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบํจริงดอกสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

30 ยังฮักคือเกํา ถึงปัจจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

31 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

32 อ๎ายฮักเจ๎าเด๎อ ถึงความฮักสองเฮาสกิ๎าวไปตํอบํได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

33 ความคิดฮอดสัง่มา ลํะยํานคนลืมซึมใจร๎าว คึดนําสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต 12 ปีทอง มนต์แคน แก่นคูณ
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34 แฟนเขาผ๎ูสาวอ๎าย เป็นแฟนเขาลํะน๎อน๎อง ผ๎ูสาวเกําชาย มนต๑แคน แกํนคูน √

35 อ๎ายจนทนได๎บํ หลํะพี่ยังจนชายคนไฮ๎ ถามกํอนเด๎อหัวใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

36 อดีตรักมักสาวครู ฟังเสยีงสายลมต๎อง จากริมคลองน๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261005 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

2 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

3 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

4 คึกคักบํอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว X

5 ไร๎กันมัก..บําม็อก ก็หยํากันมาตั้งนูเรา นูโว √

6 หนํวยกล๎าอาย น่ีคือกองบัญชาการ นูโว √

7 บุญคุณปูดํา แตํกํอนกาลครั้งน้ันยังมีปูดํา นูโว √

8 ทนทนเอาหนํอย ทนทนไปก็แล๎วกัน นูโว √

9 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว X

10 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

11 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว X

12 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

13 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว X

14 บอกอยํางง้ันอยํางง้ีเลย ฉันมันคนอํอนไหว นูโว X

15 กวีบทเกํา แตํกํอนทกุครั้งทไีร ได๎อํานได๎เห็น นูโว √

16 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

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

18 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

19 คัดมาอยํางดี จะเป็นดอกไม๎สกัชอํ ก็ยังคัดกัน นูโว √

20 หลุมหลบภัย ใจเธอจะช้ํามาจากที่ไหน นูโว √

21 กวําจะรวมใจ มองดูเมฆฝนมา คิดเป็นเรื่องราว จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

22 ใจจะขาด ดู ดู ดู ยิ่งดี ดี ดี ดี ยิ่งดู ฉันดูเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

23 ถังขยะเลย ทิ้งมาแคํเพียงเสีย้วหน่ึงก็พอ นูโว X

24 เบาเบา ได๎หรือเปลํา ตกลงให๎เราสองคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

25 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี นูโว √

26 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มต๎น สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

27 ทําดีได๎ดี หากเราคิดอะไร ซักอยําง จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

28 วันวาน ใครก็เคยได๎ทําผิดไป จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

29 ของมันได๎อยูํเลย ดูแลตัวเองไมํเคย นูโว X

30 สญัญาปากเปลํา แม๎วําเราเคยตกลงกันไว๎ นูโว √

31 ไมํกล๎าบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

32 เติมใจให๎กัน [พริกข้ีหนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) X

33 หลับตา (โต๐) หลับตาเถิดนะ แล๎วเราก็จะพบกัน นูโว √

34 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

35 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

36 เก็บไว๎ให๎เธอ เก็บทอ๎งฟ้าเบื้องบนไว๎ นูโว √

37 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวําเธอดีใจได๎พบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

38 ทําได๎หรือเปลํา เธอกลับมาวันน้ี นูโว √

39 ไมํเข๎าใจ ไมํมาก็อยํามา ไมํรัก นูโว √

40 หน่ึงในไมํกี่คน (ละครทองเน้ือแท)๎ ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

41 รักหลอก ๆ หลอกใครสกัคนหน่ึง อาจจะดูเหมือนวํางําย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

42 รักด๎วยนํ้าตา ใจ เจ๎าบอกได๎ไหมวําคําวํารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

43 บอกหนํอยได๎ไหม ฉันไมํรู๎วําฉันไมํดียังไง จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

44 หน่ึงนาท ี(ละครเจ๎าสาวกระทนัหัน) ทกุนาททีี่ยืนผ๎ูเดียว ฉันใจลอยออกไป สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

45 หลบไปเลยไป ขํมกันขํูกันเรื่อยเลย วําเธอจะทิ้งกันไป นูโว √

46 ยอมแล๎วยอมอีก มีคนแบบไหนที่จะยอมได๎ทกุวัน นูโว √

47 ไมํมีคําตอบ เหตุอันใดจึงมีแสงจันทร๑ เมื่อตะวัน นูโว √

48 เกี่ยว ก็รักเธอที่สดุ หยุดยั้ง นูโว √

49 เกําไป..ใหมํมา (เกําไป) โลกมันเปลี่ยนไป นูโว √

50 ครั้งน้ีคงถูกใจ กํอพันครั้ง สร๎างพันสิง่ นูโว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261029 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

3 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

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

6 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

7 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

8 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

9 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

11 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

12 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
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15 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

16 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

17 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

18 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

19 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

20 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

21 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

23 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

24 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

25 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

26 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

27 เสร็จแล๎ว พูดจาจ๏ะจ๐าอํอนหวานอํอนน๎อม วง L.ก.ฮ. X

28 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

29 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

30 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

31 ฉันเป็นแฟนเธอแล๎ว เธอเป็นแฟนใคร นานแล๎วที่แถวน้ีไมํมีดอกไม๎ ฟ้าไมํเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

32 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

33 ไมํรักแล๎วใชไํหม วงเปิด feat.นํุน กุลสตรี X

34 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

35 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

36 โกรธไหลย๎อน ปอ อรรณพ X

37 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

39 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

40 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

41 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

42 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

43 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

44 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

46 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

47 เธอไมํใชแํฟนฉัน ฉันไมํใชแํฟนเธอ อยําประชดด๎วยการ ควงใครไมํซ้ําหน๎า ตั๊กแตน ชลดา √

48 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

49 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

50 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261009 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

2 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

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

4 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

6 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

7 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

8 เทาํที่มี เหมือนวําโชคชะตาชาํงไมํเคยเข๎าข๎างกัน Big Ass √

9 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

10 เพราะวํารัก เพราะวํารัก เพราะวําฝัน ฉันก็เลย Retrospect √

11 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

12 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

13 ยินดีที่ไมํรู๎จัก (ภาพยนตร๑กวน มึน โฮ)ไมํรู๎วําเธอเป็นใคร ไมํรู๎วําฉันเป็นใคร 25 Hours X

14 คิดมาก บอกกับฉันได๎มั้ยวํามันเป็นความจริง ปาล๑มมี่ X

15 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

16 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ POTATO √

17 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

18 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

19 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

20 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวําไมํเป็นไร ไมํเป็นอะไร กะลา √

21 พูดไมํคํอยถูก ฉันก็ไมํรู๎วํานานเทาํไหรํ และก็ไมํรู๎ AB NORMAL √

22 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

23 จดหมายจากวันวาน ผํานมาเน่ินนาน แตํก็ไมํนาน.. PARADOX √

24 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

25 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

26 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

27 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

28 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

29 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

30 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

31 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

32 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

33 ไมํตํางกัน 25 Hours X

34 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
G19 VOL.2 genie fest
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35 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

36 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

37 อยากให๎เธอได๎ยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

38 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

39 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

40 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

41 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผํานวันที่ Sweet Mullet √

42 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

43 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

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

45 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

46 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

47 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

48 ดึกแล๎ว(โปรเจคพี่น๎องร๎องเพลงป้าง) ดึกแล๎ว ขํมตานอนแตํหัวใจรุมเร๎า หนํุม กะลา X

49 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

50 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561021 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร Music Box √

2 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ Music Box √

3 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย Music Box √

4 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน Music Box √

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

6 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก Music Box √

7 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน Music Box √

8 ฉันจะจําเธอแบบน้ี พรุํงน้ีเธอจะลาฉัน วันเวลาได๎พาเธอไป Music Box √

9 จดหมายจากพระจันทร๑ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟ้า Music Box √

10 ที่รักของใครสกัคน คําวํารักในโลกใบน้ีมีน๎อยไปไหม Music Box √

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

12 คิดถึงทกุเวลา จะอยูํคนเดียวหรือจะเดินกับใคร Music Box √

13 มากมาย มองไมํเห็นด๎วยตา ถ๎าจะรับรู๎ต๎องด๎วยใจ Music Box √

14 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ Music Box √

15 กวําจะรัก แตํกํอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ Music Box √

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

17 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ Music Box √

18 บอกวําอยํานํารัก บอกไว๎กํอนให๎รู๎กันไป อยากจะบอกเอาไว๎ให๎ Music Box √

19 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน Music Box √

20 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ Music Box √

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

22 หํวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเ๎ราทน Music Box √

23 เก็บมันเอาไว๎ ก็อาจมีเวลาไมํนาน Music Box √

24 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป Music Box √

25 ความสขุ ความทรงจํา ไมํมีที่สิน้สดุ ฝากใจไว๎ให๎เธอกับฉัน หํวงใยกัน Music Box √

26 รักปาฏิหาริย๑ (ละครรักปาฏิหาริย๑) ในวันที่ทอ๎งฟ้าสหีมํน ต๎องเจอกับหยาดฝน Music Box √

27 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น 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 √

30 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร Music Box √

31 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี Music Box √

32 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)เคยไมํมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ Music Box √

33 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ให๎มันอยากมองเต็มตา Music Box √

34 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน Music Box √

35 คนมันรัก เธอไมํรักฉันไมํรู๎ ที่เธอไมํรักฉันไมํรู๎ Music Box √

36 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261011 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

3 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

4 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

5 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

6 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

7 ไมํได๎ต๎องการรักแท๎ Instinct;เจเจ ภัสพงษ๑ พูนวัฒนาพงษ๑ √

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

9 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

10 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

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

12 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

13 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

14 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

15 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
Love Me Tender เพลงบรรเลง
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16 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

17 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

19 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

20 เวลาเธอยิ้ม Polycat X

21 ไมํเคยคิดแคํเพื่อน(I'm not your friend)ฉันซึมทกุททีี่เห็นใครใกล๎เธอ ฉันแอบไป มิว MBO ชษิณุชา ตันติเมธ √

22 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

23 รักก็คือรัก สงิโต นําโชค X

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

25 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

26 แพ๎เธอ (ล.เสนํหา Diary แสบเสนํหา) ฉันบอกลา จากเธอมานานแล๎ว และไมํมี แกงสม๎ ธนทตั √

27 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิต)เรื่องบังเอิญหรือวํา ใครเขียนข้ึนมา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

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

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

30 อะไรก็ได๎ในใจเธอ วันที่เธอเหน่ือยล๎าและมีนํ้าตา เธอคง มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

31 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

32 คนเจ๎าชู(๎บีดับบีด)ู ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตํก็คงไมํถึงโหดร๎าย มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

33 กรุณามารบกวน ต๎องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ ไอซ๑ ศรัณยู √

34 ไมํอยากพูดวํารักให๎รู๎สกึดี อยากดูแลวันไหนที่เธอป่วย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ๑ √

35 รอให๎เธอพูดกํอน (ซีรี่ส๑U-Prince) ใจเธอคิดยังไง ยังคงไมํแนํใจ ในทกุครั้ง นท พนายางกูร √

36 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

37 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก๏สโซฮัก รักเต็มถังได๎โปรดอยําปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซ๑ ปรีชญา พงษ๑ธนาธิกร √

38 แอบเพ๎อเจ๎อ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตํไมํกล๎าบอก รัก สงกรานต๑ รังสรรค๑ √

39 ไมํมีอะไรที่เป็นไปไมํได๎ (Possible) วันที่ฟ้าดูไมํคํอยเป็นใจอาจทําให๎ ลุลา;Singular √

40 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ เอ็กซ๑ วาย แซด √

41 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

42 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

43 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

44 ตายกํอน เราจะข๎ามผํานคืนวันที่เลวร๎ายไปด๎วยกัน โทน่ี ผี √

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

46 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

47 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

48 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

49 แตํปางกํอน (ละครแตํปางกํอน) รอคอยเธอมานานแสนนาน COCKTAIL;ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา X

50 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561007 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ทั้งรู๎ก็รัก รู๎..รู๎เธอน้ันมีคูํใจใย ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

2 หลอกให๎รัก ถ๎าไมํมีหัวใจไฉน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

3 คนไมํมีวาสนา ฉันมันไมํมีวาสนา ขอเธอน้ันอยํา ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

4 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนด๎วยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

5 ค่ําน้ี ค่ําน้ีฉันจะมีรักให๎ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

6 พอแล๎ว ทน ได๎แตํทน เห็นเธอ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

7 ตัดใจลา ฉันรู๎วําคงผิดหวัง มืดมน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

8 อยูํที่ใจ คนถือตะเกียงก๎องการ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

9 ป่านฉะน้ี ป่านฉะน้ี เธออยูํไหน ทอ๎งฟ้าหรือบนผืนดิน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

10 เพลิงชมพู เธอจุดไฟรักฉัน ด๎วยหัว ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

11 วันสดุทา๎ย วันสดุทา๎ยฉันไมํ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

12 ความรัก หากแม๎มันจะเกิด ก็รู๎ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

13 เพราะมีเธอ อยูํเคียงเธอ ฉันเป็นสขุใจ มาลีวัลย๑ เจมีนํา;ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

14 อัศจรรย๑รัก เหมือนดังเชนํที่ใฝ่ฝัน ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

15 รักเองช้ําเอง ฮือ..รักเองช้ําเอง เราอวดเกํง ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

16 เพราะฉะน้ัน เมื่อฉันน้ันทกุข๑ แล๎วใครจะทกุข๑ด๎วย ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

17 รู๎อยูํแกํใจ เรารู๎กันอยูํแกํใจซาบซึ้งเพียงไหน ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

18 ผีเสือ้ ผีเสือ้ตัวน๎อยๆ บินลํองลอยกลางพนา ชรัส เฟื่องอารมย๑ X

19 ดอกราตรี ฮา...หอมดอกราตรี ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

20 คนหลายใจ คิดไปคิดไกล ถึงคน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

21 แมํดอกกระถิน ชะโอ๎..แม๎ดอกกระถิน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

22 นายกระจอก หรือคงเป็นเพราะเขา ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

23 อะไรทํานองน้ัน จะวํารักก็ใชมัน เป็นอะไรทํานองน้ัน ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

24 ใจฉันมั่นรักเธอ ฉันยังรักเธอ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261025 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมํเห็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

3 ชวํยรับที ก็เพราะ เธอไมํฟังสกัครั้ง เพราะเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

4 คนแพ๎ที่ไมํมีนํ้าตา(ล.อยําลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมํมีหัวใจ ที่คอยแตํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

5 ดอกไม๎ในใจ (ล.กลกิโมโน) เธอเองจะเคยรู๎ไหม ชวิีตที่มันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 ปลํอยเธอไป (ล.กลกิโมโน) ตํอให๎รักเธอหมดหัวใจ แตํสดุทา๎ยเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

7 อยําทําอยํางน้ีไมํวํากับใคร...เข๎าใจไหมถ๎ามีใครสกัคนมองมา เขาคงนึกวําเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

8 ไมํแขํงยิ่งแพ๎ แนํนอน เมื่อเรารักเขาเข๎าแล๎ว ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
The Masterpiece ชรัส เฟ่ืองอำรมย์
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9 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

10 สญัญาต๎องเป็นสญัญา ได๎บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให๎จําเอาไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

11 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

12 กลับไมํได๎ ไปไมํถึง ฉันรู๎วําเธอรู๎ และฉันก็ดูรู๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

13 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

14 ก็เลิกกันแล๎ว ใครบอกเธอวําฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 นํ้าตา ก็คนธรรมดา ไมํใชเํทวดา ไมํอาจฝืน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

16 อกมีไว๎หัก ฉันไมํรู๎ได๎ยินจากไหน วําอกหักไมํยัก ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

17 นานเทาํไรก็รอ เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะได๎เจอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

18 อยํารักกันเลย เธอคงพอจะเข๎าใจหากเธอได๎คิดสกันิด ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

19 หนามยอกอก เจ็บที่ได๎รู๎ ฉันคือต๎นเหตุความบาดหมาง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

20 จะเอาจากไหน อยากให๎ใจฉัน รู๎สกึกับเธอเหมือนเดิม ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

21 ผ๎ูชายอยํางฉัน ไมํใกล๎เคียงใชไํหมอะไรที่ฉันเป็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

22 น๎านา... อาจจะเป็นแคํคํา คําหน่ึง อาจเป็นคํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

23 อยากรู๎ ตอบคําถามซะ ตอบให๎มันเคลียร๑ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

24 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

25 จําเธอข้ึนใจ เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

26 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

27 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

28 เถียงกันทําไม บางเวลาอาจเบื่อกันเอง บางเวลา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

29 ต๎องโทษดาว... ความจริงที่ฉันต๎องการเก็บไว๎ มันทําให๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

30 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

31 อยากถามก็ตอบ Du choo choo choo...อยากอยูํกับเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

32 หยดนํ้า เพียงวันละเล็ก ละน๎อย ให๎มันเป็นไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

33 รักที่ไมํมีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน) ถ๎าไมํใชเํธอ คงไมํพบความสขุ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อารยา เอ ฮาร๑เกต √

34 สวิทช๑ที่ใจ หลายคืน ที่ไฟภายในห๎องนอนก็ปิด ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

35 ร๎องไห๎ทําไม ไมํรู๎เธอร๎องไห๎ทําไม ไมํมีใครตายซะหนํอย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

36 ผิดตรงไหน ทําดีกับเธอ ทําดีเสมอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

37 มีไหมใครสกัคน (ล.วันน้ีที่รอคอย) ชวิีตลิขิตมาเหมือนฟ้าแกล๎งกัน ให๎ฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

38 ฉันมาทําอะไร ฉันมาทําอะไรที่น่ี ฉันมาทําอะไรที่น่ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

39 คิดถึงทกุเวลา จะอยูํคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

40 เหน่ือยใจเหลือเกิน เหน่ือยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

41 รักหนักแนํน มามาเถิดมารักกับฉัน ฉันจะเก็บเธอไว๎กับใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

42 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผํานคืนผํานวัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

43 พูดเลํนเลํน พูดเลํนเลํน เลํนเลํนแกล๎งพูดเลํนเลํน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

44 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแตํเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

45 บอกวําอยํานํารัก บอกไว๎กํอนให๎รู๎กันไป อยากจะบอกเอาไว๎ให๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

46 ลองซิจ๏ะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วําพี่เป็นหรือไมํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

48 อยํางแรง อยํางแรงๆๆเจ็บอยํางแรง พี่ไมํได๎ทํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) X

49 หนูไมํรู๎ก็ลองซิจ๏ะ (ขอโทษท ีโทษท ีโทษท ีพี่นํะมีหรือ...) ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

50 ซํอมได๎ มีอะไรมันพังไป เชญิเอามาที่เรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

51 แฟนจ๐า แฟนจ๐าฉันมาแล๎วจ๎ะ อยูํน่ีแล๎วนํะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

53 สขุใจ แตํกํอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวน้ีก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);PARADOX √

54 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหน๎าเศร๎า เธอบอกวํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

55 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไข๎จับ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

56 สองคนกําลังดี ถ๎าจะทําอะไรให๎เป็นชิน้ ทําอะไรให๎ดี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

57 คนนํารัก ก็คนมันไมํมีให๎ทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

58 ซํอมซะให๎เข็ด YA YA YA.......ไมํเอาไหน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

60 เสยีดาย อยากเห็นทอ๎งฟ้าเป็นอยํางวันน้ัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

61 ติดอยูํในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

62 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคํน้ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

63 คูํกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

64 ถึงใจ เธอจะทําอะไร ถ๎าสบอารมณ๑ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

65 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมํจาง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

66 ขออุ๎มหนํอย มันบังเอิญให๎มาเจอสาวน๎อย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

67 จับมือกันไว๎ อยากจะทําอะไร อยํางที่เคยคิดไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

68 คืนน้ีไมํเหมือนคืนน้ัน กลับมาครั้งน้ีอะไรก็ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

69 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

70 เราจะยิ้มให๎กัน อยูํกับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

71 ตํอเวลา รักน้ันคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

72 คนข๎างบ๎าน ตื่นแตํเชา๎ก็เห็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

73 บอลลูน หากวําใจเป็นเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

74 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

75 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

76 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคล๎ายกันจนบางทไีมํอาจรู๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

77 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให๎กันเอาไว๎กํอน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

78 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พร๎อมรอยนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

79 เงียบๆ คนเดียว อยํามาให๎เจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

80 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูํที่ไหน ฉันน้ันไมํเคยหําง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

81 อยําตํอรองหัวใจ ฉันเคยทุํมเททกุอยํางให๎เธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √
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82 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

83 ฝากไว๎ ฝากเอาไว๎ในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

84 อยูํเพื่อใคร วันน้ันตํางเคยเป็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

85 หํวงใย จะไมํถามวําเหตุใดทําไมต๎องจากกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

86 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

87 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

88 บันทกึหน๎าสดุทา๎ย อํานดูข๎อความที่เคย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

89 นางนวล นางนวลเจ๎าเอยทะเลกว๎างใหญํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

90 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

91 อยําหลบตากัน หันมามองฉันสกัหนํอยสเิธอ มองให๎นาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

92 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

93 อาจจะเป็นคนน้ี ผํานความระทม เกือบจมนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม)√

94 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

95 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

96 ฝากฟ้าทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

97 ใต๎แสงจันทร๑ ภายใต๎แสงจันทร๑ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

98 ส.ค.ส. สงํ ส.ค.ส. มา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

99 เธอ...ผ๎ูไมํแพ๎ ในชวิีตของคนทกุคน ต๎องเคยผํานร๎อน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

100 รู๎ไหม (วําฉันคิดถึง) รู๎ไหมวําใจมันหวิว เมื่อตอนที่เธอบอกลา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

101 เขียนคําวํารัก เธอรู๎มั้ย วําเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261006 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

2 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

3 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 สาวนครชยัศรี คัฑลียา มารศรี X

5 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

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

7 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

8 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 แทก็ซี่กับนางโลม ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

10 อยากบอกรักเธอ เออ ชะเออเอิงเอ๏ย เออ ชะเออเอิงเอ๏ย ไชยา มิตรชยั √

11 ขอใชส๎ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

12 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

13 สวํนเกิน คัฑลียา มารศรี X

14 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

15 แฟนฉันไมํต๎องหลํอ แฟนฉันไมํต๎องหลํอ สนุารี ราชสมีา X

16 สดุห๎ามใจรัก ตํอให๎เอาชา๎งสกัร๎อยพันเชอืก จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

17 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูํน้ี..มีคําแคํเพียงแอบมอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 อ๎อมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาํที่เธอเห็น ไมํได๎เป็นคุณชาย ไชยา มิตรชยั √

19 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 ข้ีเหรํโดนรัก ฝน ธนสนุทร X

21 เกลียดห๎องเบอร๑ 5 พอแฟนแตํงงานฉันเลยอกหัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 สาวทาํยาง คัฑลียา มารศรี X

23 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

24 เรารอเขาลืม สนุารี ราชสมีา X

25 สมศรี 1992 ขําวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

26 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

27 มอเตอร๑ไซค๑ทําหลํน แฟนของใครมอเตอร๑ไซค๑ทําหลํน ไชยา มิตรชยั √

28 มอเตอร๑ไซค๑นํุงสัน้ สนุารี ราชสมีา X

29 รักคุณยิ่งกวําใคร รักคุณเสยียิ่งกวําใคร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 ลืมเขาไมํได๎ คัฑลียา มารศรี X

31 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 อยําฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

33 เฝ้ารักเฝ้าคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

34 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

35 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

36 จดหมายพํายรัก สงํจดหมายพํายรักฝากให๎น๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

37 อยําลืมกว๏านพะเยา คัฑลียา มารศรี X

38 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 จดหมายใสนํ้ําหอม จดหมายใบน้ีเขียนที่ห๎องนอน ทกุบททกุตอน สนุารี ราชสมีา X

40 บ๎านพักใจ ผมเปิดบ๎าน ไว๎บริการคนอกหัก จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

41 อกหักจากคาเฟ่ ลืมแขกโต๏ะสีแ่ล๎วหรือคนดีชือ่เก๐ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 ชาํงทองร๎องไห๎ ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

43 รักแทแ๎ตํมาสาย รักร๎อยเปอร๑เซ็นต๑แตํเป็นได๎แคํความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

44 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

45 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 เขานอนบ๎านใน เมื่อไมํมีเขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุารี ราชสมีา √

47 อยากนอนกอดใครสกัคน ในนํ้ามีปลา ในนามีข๎าว แตํตัวของเรา ไชยา มิตรชยั √

48 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา คัฑลียา มารศรี √

49 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

50 ข๎าวของพํอ รวงข๎าวไสว หัวใจสวํางกลางฝน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ช่ือศิลปิน
รวมฮิต สุดยอดลูกทุ่งไทย

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561003 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

2 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

3 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

4 คึกคักบํอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว X

5 ไร๎กันมัก..บําม็อก ก็หยํากันมาตั้งนูเรา นูโว √

6 หนํวยกล๎าอาย น่ีคือกองบัญชาการ นูโว √

7 บุญคุณปูดํา แตํกํอนกาลครั้งน้ันยังมีปูดํา นูโว √

8 ทนทนเอาหนํอย ทนทนไปก็แล๎วกัน นูโว √

9 หลุมหลบภัย ใจเธอจะช้ํามาจากที่ไหน นูโว √

10 เบาเบา ได๎หรือเปลํา ตกลงให๎เราสองคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

11 ถังขยะเลย ทิ้งมาแคํเพียงเสีย้วหน่ึงก็พอ นูโว X

12 ครั้งน้ีคงถูกใจ กํอพันครั้ง สร๎างพันสิง่ นูโว √

13 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

14 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว X

15 บอกหนํอยได๎ไหม ฉันไมํรู๎วําฉันไมํดียังไง จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

16 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวําเธอดีใจได๎พบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

17 หลับตา (โต๐) หลับตาเถิดนะ แล๎วเราก็จะพบกัน นูโว √

18 ทําได๎หรือเปลํา เธอกลับมาวันน้ี นูโว √

19 สญัญาปากเปลํา แม๎วําเราเคยตกลงกันไว๎ นูโว √

20 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

21 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

22 ยอมแล๎วยอมอีก มีคนแบบไหนที่จะยอมได๎ทกุวัน นูโว √

23 บอกอยํางง้ันอยํางง้ีเลย ฉันมันคนอํอนไหว นูโว X

24 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มต๎น สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

25 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

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

27 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

28 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว X

29 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว X

30 ไมํเข๎าใจ ไมํมาก็อยํามา ไมํรัก นูโว √

31 เก็บไว๎ให๎เธอ เก็บทอ๎งฟ้าเบื้องบนไว๎ นูโว √

32 ไมํกล๎าบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

33 เติมใจให๎กัน [พริกข้ีหนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) X

34 รักด๎วยนํ้าตา ใจ เจ๎าบอกได๎ไหมวําคําวํารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

35 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี นูโว √

36 กวีบทเกํา แตํกํอนทกุครั้งทไีร ได๎อํานได๎เห็น นูโว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261005 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

3 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

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

5 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

7 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

9 ก็เพราะรัก แมน มณีวรรณ X

10 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ๎ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงด๎วยได๎บํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 โดนใจที่ไมํใชเํมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

12 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

13 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

15 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

17 มัธยม รึเปลํา แมน มณีวรรณ X

18 โสดบํพออยําหลํอให๎เห็น โสดบํร๎อยเปอร๑เซ็นมาหลํอให๎เห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ได๎ดีเพราะเมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

21 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

23 อยากมีที่จอดใจ ก็รู๎ตัวดีอยูํนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนต๑แคน แกํนคูน √

24 อ๎ายอยําเว๎าเลํน เฮ็ดให๎ใจสะออน สขิาดรอนๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

25 หวานใจหน๎าจอ กดอักษรเรียงร๎อยถ๎อยคํา ในนามของ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 ไมํสายเกินรอ เก็บความเหงาซํอนไว๎กลัวใครจะเห็น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 ขอทําเพื่ออ๎าย คนฮักนอกใจถามวําใครบํเสยีใจบ๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 ขอแคํคําหวาน ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

30 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

31 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตลูกทุ่งหวำนใจค้ำแพง ชุดที่ 2

TRACK

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Signature Collection of Nuvo

TRACK
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32 คอยฮักคนบ๎านไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอ๎ายคนบ๎านไกล ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

33 เป็นหม๎ายอ๎ายยังรัก แมน มณีวรรณ X

34 อยากเห็นหน๎าจังเลย คึดฮอดทกุวันอ๎ายอยูํทางน้ันคือกันบํน๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 รักสาวบ๎านแพง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

36 พี่จ๐าแดงกลับมาแล๎ว ใครก็รู๎วําแตงน้ันเป็นแฟนพี่ ตําย อรทยั X

37 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาํฟ้า สาวดอกจําปา มนต๑แคน แกํนคูน √

38 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 มักสาวใสยํีนส๑ แมน มณีวรรณ X

40 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ตําย อรทยั X

43 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพท๑นับได๎เป็นร๎อยๆเทื่อ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

45 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

46 ฤดูคิดฮอด ผักติ้ว ผักหวาน กําลังแตกยอด ฤดูคิดฮอด น้ิวก๎อย กรรณิการ๑ √

47 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 ผ๎าเย็นที่ชือ่วําแฟน ขาดเขินเงินทองอ๎ายยังมีน๎องเป็นแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 กันตรึม..ลืมบํลง โอํ โอ บองเอย เนียงยังบํเคยใช๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561023 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ เพลงบรรเลง √

2 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

3 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เพลงบรรเลง √

4 เก็บอยูํในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผําน วันอาจจะหมุนเวียน เพลงบรรเลง √

5 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน เพลงบรรเลง √

6 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย เพลงบรรเลง √

7 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ เพลงบรรเลง √

8 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคล๎ายกันจนบางทไีมํอาจรู๎ เพลงบรรเลง √

9 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา เพลงบรรเลง √

10 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป เพลงบรรเลง √

11 ทั้งรู๎ก็รัก รู๎..รู๎เธอน้ันมีคูํใจใย เพลงบรรเลง √

12 จดหมายจากพระจันทร๑ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟ้า เพลงบรรเลง √

13 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให๎กันเอาไว๎กํอน เพลงบรรเลง √

14 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน เพลงบรรเลง √

15 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย เพลงบรรเลง √

16 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย เพลงบรรเลง √

17 ขอใครสกัคน อยากจะมีใคร คอยหํวงใย เพลงบรรเลง √

18 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน เพลงบรรเลง √

19 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

20 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เพลงบรรเลง √

21 ตัวจริง...ของเธอ บํอยๆที่เห็นเขาเดินผํานมาและทกัทาย เพลงบรรเลง √

22 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร เพลงบรรเลง √

23 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ เพลงบรรเลง √

24 ได๎อยํางเสยีอยําง จากเคยรักอยูํ จากเคยรักกัน เพลงบรรเลง √

25 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย เพลงบรรเลง √

26 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย เพลงบรรเลง √

27 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

28 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย เพลงบรรเลง √

29 อยากให๎อยูํด๎วยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู๎ใจ เพลงบรรเลง √

30 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั เพลงบรรเลง √

31 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวํารักสกัทไีด๎ไหม เพลงบรรเลง √

32 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา เพลงบรรเลง √

33 คงเดิม กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน เพลงบรรเลง √

34 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไปในแสงดวงดาว เพลงบรรเลง √

35 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง เพลงบรรเลง √

36 ลากํอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวําสิง่ไหน เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561008 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

2 ฝากดูแลแทนฉัน ตัดใจอยํางไรให๎ขาด กับคนที่เคยแคร๑ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

3 ขอแคํได๎รู๎ สดุทา๎ยเรื่องเราจบลงทกุอยําง มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

4 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

5 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วําเธอทํางานอะไร มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

6 รู๎ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู๎ ที่เธอควรจะรู๎ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

7 แคํความทรงจํา แล๎วรักมันก็เป็นเพียงลม มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

8 ไมํเคยลืมเธอ เพียงได๎ยิน เสยีงลมพัดผํานไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

9 ไมํอยากเป็นคนสดุทา๎ย หมดแล๎วในความอดทน สบัสนมานานเทาํไหรํ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

10 ไมํมีที่ไป (ละครไฟรักอสรู) ทั้งชวิีต ต๎องมาวางอยูํกลางมือเธอ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

11 สิง่ที่ฉันเป็น [ไม๎แปลกป่า] เธอก็คงมองฉันเหมือนคนอื่น มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

12 บัลลังก๑เมฆ แผํนฟ้าเบื้องบน กว๎างไกลสดุสายตา มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

ช่ือศิลปิน
The Masterpiece มำลีวัลย์ เจมีน่ำ

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น

ช่ือศิลปิน
Aroma Love Songs เพลงบรรเลง

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
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13 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

14 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

15 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไว๎สกัหนํอย จับมือฉันไว๎นานนาน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

16 เธอผ๎ูเดียว เหน่ือยและทอ๎เหลือเกินรู๎ไหม มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

17 ที่รัก ที่รัก เรายังรักกันใชไํหม มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

18 ไมํผิดใชไํหม ผิดไหมกับการที่ฉันจะรักใคร มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

19 เสยีงจากหัวใจ ได๎ยินไหม ได๎ยินไหม มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

20 กํอนที่มันจะสาย มีอยํางเดียวจะต๎องทําเสยีที มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

21 ไมํพอ เกลียดตัวเอง ที่ต๎องทน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

22 บทเรียนสดุทา๎ย รักเป็นเชนํใด อยากได๎ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

23 ถ๎าเธออยากรู๎ [ไม๎แปลกป่า] เธอไมํมีวันจะรู๎ได๎เลย เพราะวําเธอ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

24 เล็ก ๆ น๎อย ๆ เรามีกันแคํเพียงสองคน มาลีวัลย๑ เจมีนํา;ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261004 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

5 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

6 ผ๎ูบําวข้ีเหล๎า วงค๑ ชนะกันต๑;เมย๑ จิราพร X

7 ผ๎ูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

8 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

9 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

10 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

13 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

15 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

16 นํ้าตาขู แพรวพราว แสงทอง X

17 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 ง๎อ เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

20 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

21 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

22 ผ๎ูบําวขาดง บิ๊กไบด๑ สายลํา X

23 ลําร็อค เจ๎าบํมีใจ ยอมรับมาสานาง วําเจ๎าบํมีใจ ตรี ชยัณรงค๑ √

24 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกว๎าง คนข๎างๆก็เลยสําคัญ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

26 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

27 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

28 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

29 อยําบล็อกเฟสอ๎าย บิ๊กไบด๑ สายลํา X

30 ย๎านเขาซังอ๎าย แพรวพราว แสงทอง X

31 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

32 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

33 อ๎ายขอเจ็บแทน เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

34 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

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

37 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 เพราะใจของอ๎ายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบํได๎เป็นคอมเมนต๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

41 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

43 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

44 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 ต.ช.ด.ขอร๎อง ต.ช.ด.ยํอมาจากตํารวจชายแดน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

47 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

48 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

49 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561005 ท้ำซ้้ำ

วันที่วาง 25/01/2561 1 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก มาชาํ วัฒนพานิช;ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑ √

2 ทางเดินแหํงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

3 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

4 YEAH..YEAH..YES ตอบออกมาเหอะ รู๎วําเธอต๎องการไป เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

5 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไมํอยากจะฟังเทาํไหรํ มาชาํ วัฒนพานิช √

ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต Amp-Sha

TRACK

ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิตข้ำมปี ชุดที่ 2

TRACK ช่ือเพลง ค้ำขึ้นต้น
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6 อุปสรรค มันเป็นยังไง ไอ๎เรื่องอะไรที่มันทําลําบาก เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

7 มายา ส ียั่วยวนให๎คนเข๎าไปหา มาชาํ วัฒนพานิช √

8 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวําถูกใจ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

9 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลํอย มาชาํ วัฒนพานิช √

10 ใครนะ (พูดจัง) เมื่อกํอนน้ันใครกันหนอที่บอก เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

11 มืออาชพียังยอม ฉันน้ันเข๎าใจอยูํ รู๎รู๎หมดทกุอยําง มาชาํ วัฒนพานิช √

12 คิดถึงคนแปลกหน๎า ฉันไมํรู๎มันเกิดได๎ไง ฉันไมํรู๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

13 ไมํอยากให๎เธอไว๎ใจ เคยจะไปไหนไปสงํ เคยเอาใจเสยีจน มาชาํ วัฒนพานิช √

14 นิยาย ก็เป็นเพียงแคํคนที่ค๎นหาทางเดิน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

15 เป็นเกียรติเกินพอ คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา มาชาํ วัฒนพานิช √

16 ฉันคนน้ีก็คน (ละครป่ากามเทพ) เห็นฉันเป็นตัวอะไร เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

17 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

18 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ มาชาํ วัฒนพานิช √

19 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู๎ วําเคยไมํดีแคํไหน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

20 ไมํหลับไมํนอน ขับรถก็แล๎ว เปิดเพลงก็แล๎ว หัวใจก็ยัง มาชาํ วัฒนพานิช √

21 แคํเสยีใจ ไมํพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

22 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ มาชาํ วัฒนพานิช √

23 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

24 ผิดไปแล๎ว ก็ไมํรู๎วําคิดอะไร และก็ไมํรู๎วําคิด มาชาํ วัฒนพานิช √

25 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

26 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

27 ลํา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

28 อดใจไมํไหว เป็นเพราะฉัน มันคงอํอนแอ มาชาํ วัฒนพานิช √

29 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผํานมาน้ัน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

30 จากน้ี...คือเธอ (ละครขอพลิกฟ้าตามลําเธอ)อยูํบนหนทางลําพัง ฉันไมํมีแม๎ใคร มาชาํ วัฒนพานิช √

31 กลับมาหาเพื่อน ไมํพบไมํเจอตั้งนาน คิดถึงจนจะขาดใจ ใหมํ เจริญปุระ;เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);มาชาํ วัฒนพานิช√

32 กดดัน เคยเธอเคยบ๎างไหม ต๎องเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √
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