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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259216 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/06/2559 1 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

3 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

4 อยากได๎ยินวํารักกัน สิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

5 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

6 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

7 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

8 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

9 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

10 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

11 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว MR.TEAM √

12 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

13 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

15 ฉันอยูํตรงน้ี ฉันอยูํตรงน้ีถ๎าเธอต๎องการ BLACKHEAD √

16 ทําใจลําบาก อยูํกับเธออยํางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

17 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

18 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

19 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

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

21 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง PETER CORP DYRENDAL √

22 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

23 ฟ้ายังมีฝน ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

24 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น เรวัต พุทธินันทน๑ √

25 ขอมือเธอหนํอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

26 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

27 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไมํอยากจะฟังเทาํไหรํ มาชาํ วัฒนพานิช √

28 ไมํรัก...ก็บ๎า เดิมทเีดียวไมํเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

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

30 O.K.นะคะ โอ๏ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอให๎ซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

31 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาล๑มมี่ √

32 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

33 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

34 หมวยน่ีคะ ต๎าชัว่เทอํชัว่ ปู๋ย๐าวหลายอูหลูหวํอ CHINA DOLLS √

35 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

36 เจ็บนิด..นิด โนํนก็ไมํดี ฉันคงไมํดีเทาํไหรํ ญาญําญ๋ิง √

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

38 ลูกทุํงลิซึ่ม ร่ําร๎องกระจองอแง แตํชา๎แตํแมํ วง เตปาป้า √

39 เชา๎ไมํกลัว ตาตํอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

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

41 กลับไปไมํเหมือนเดิม ที่จริงก็รู๎นะ วําเธอลืมฉันแล๎ว นิหนํา สฐุิตา เรืองรองหิรัญญา √

42 ระแวง บอกตรงๆฉันน๎อยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

43 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

44 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

45 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

46 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

47 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

48 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

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

50 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259211 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/06/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

3 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยํางเข๎าสูเํขตฤดูฝนพรํา เปาวลี พรพิมล √

4 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

5 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

7 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

8 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

9 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

ลูกทุ่งเพลงรางวัล

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

เพลงสามัญประจ้าตัว

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

11 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

12 น๎องยํานลิฟต๑หนีบ โอโอํโฮ๏ะโอ๎ละหนอ...โอ๏โอ๎ละหนอ... ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

13 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

15 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

16 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

17 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

18 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

20 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

21 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

22 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

24 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมํรู๎ยังจําได๎ไหม คนเคยให๎ใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

25 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

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

27 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

29 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

30 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

31 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

33 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

34 ครั้งแรกที่สบตาเธอ ฉันไมํเคยได๎ยิน..เสยีงนกร๎องวําเพราะ เสถียร ทํามือ √

35 ข๎าวของพํอ รวงข๎าวไสว หัวใจสวํางกลางฝน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

38 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 นักรบหํวงแฟน อ๎อมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ป่านน้ี มนต๑แคน แกํนคูน X

40 กลับมาแสดงตัวดํวน รอตั้งนานแล๎วหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ๎ เปาวลี พรพิมล √

41 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 อยําโทรมาแคํปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

43 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

44 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

46 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

47 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

48 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

49 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

50 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259209 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/06/2559 1 อยูํเย็นเป็นโสด อยูํเย็นเป็นโสด..อยํางน้ี..ไมํม.ี.แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

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

4 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

5 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

7 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

8 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

9 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนํุมลุํมเจ๎าพระยา ลํองเรือไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

10 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะให๎หัวเราะหรือวําร๎องไห๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

13 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

14 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

15 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมํเคย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

16 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

17 ก็คิดเหมือนพี่ลํะมั้ง ดึกๆอํะพี่จะคึกไปไหน มารับน๎องไป ตั๊กแตน ชลดา √

18 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

19 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

21 ลํองเรือหารัก ลํองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

23 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

24 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

25 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

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

27 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส ตั๊กแตน ชลดา √

28 เอกลักษณ๑ไทย หลายร๎อยปีดีดัก เอกลักษณ๑ไทยคนไทย รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

29 ข๎าวของพํอ รวงข๎าวไสว หัวใจสวํางกลางฝน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
ลูกทุ่งฮิตติดหู ชุดที่ 3
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30 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

31 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

32 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

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

35 แหมํมปลาร๎า ทําไมไมํไปอยูํอเมริกา คุณหญิงดอลลําร๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาให๎หนํวงหนัก เปาวลี พรพิมล √

37 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก น๎องคงไมํอยาก มนต๑แคน แกํนคูน √

38 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

39 แมํ แมํจ๐า แมํ แมํ โอ๎...แมํจ๐า เออ... ตั๊กแตน ชลดา √

40 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 รักที่เทาํไหรํ รักที่เทาํไหรํ เทาํไหรํในหัวใจเธอ ตําย อรทยั X

42 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

43 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

44 กอดแก๎จน มา นะ หน๎ามน ขอกอดแก๎จนสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 สมหวังนะจ๏ะ (ล.สายฟ้ากับสมหวัง) หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสยีสตางค๑ เปาวลี พรพิมล √

46 แตํงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรลํะพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

47 รัชดาซอยหําง มาจากไหนก็พี่น๎องบ๎านเฮา มีสขุมีเศร๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 นะคะ..รอหนํอย กรุณาฟังเพลงกํอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

49 หยอกแล๎วบ๏ายบาย โอ..โอ๎โอ..โอฮะโอํ..โอละหนอ ถ๎าไมํชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259219 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/06/2559 1 กินข๎าวยัง? หน๎ามันแดงแบบไมํรู๎ตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

2 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

3 โสดไมํซิง บุญชม X

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

5 คนไหนโสด ได๎โปรดเถอะ ได๎โปรดเถอะ ถ๎าคนไหน แกงสม๎ THE STAR;โดม THE STAR 8 √

6 ยังวําง ยังวํางๆอยูํ ยังวํางๆอยูํ...ทําไมทําไม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

7 Very สบาย หนํุม สมศักดิ์ X

8 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

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

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

11 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

12 เน้ือคูํ เน้ือคูํ ฉันยังไมํเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

13 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

14 หัวใจไมํกระดึ๊บ (ภาพยนตร๑กระดึ๊บ) ดึ๊บ ดือ ดื่อ ดึ๊บ คํอยกระดื๊อ ดื่อ The Richman Toy X

15 หรรษาราตรี Shake your body Sahake your body PARADOX √

16 ขาหมู TATTOO COLOUR X

17 แตกตํางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอปัญหา GETSUNOVA √

18 วัดใจ (Cover Version) มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน MBO √

19 โจ๏ะ (เพลงประกอบรายการโจ๏ะ) Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย MilkShake √

20 Play Girl ก็ฉันชอบเที่ยว มันผิดหรือไง ฉันรัก Zom Ammara;Joey boy √

21 Fine Fine Fine เอะอะอะไรก็ทําขํู คงจะคิดวําเอาอยูํ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑;Southside √

22 อยํา Say Yes ลองมองๆวําเธอคงไมํมีแฟน ไมํมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

23 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

24 ต๎องการดํวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

25 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรู๎ดีเสมอ วําคนที่คูํควรเธอ จะต๎องดี บอย Peacemaker √

26 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

27 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

28 อารมณ๑ดี (ภาพยนตร๑บ๎านฉัน..ตลกไว๎กํอนฯ)อารมณ๑ดีเพราะมีความสขุ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

29 วิธีใช๎ สงิโต นําโชค;แสตมป์ X

30 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

31 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข๎างกายรู๎สกึ วัชราวลี √

32 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมํเห็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

33 รู๎ยัง ต๎น ธนษิต X

34 เผ่ือวําเธอคิด... Pango X

35 จริงๆนะ(Jing Jing Na) The 38 Years Ago X

36 อยากให๎โลกแคบลง อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

37 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

38 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

39 คนไมํมีแฟน (ละครสลัดโสด คอมปานี)ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

40 เป็นตํอ (ละครเป็นตํอ) อยูํคนเดียวก็คุ๎นเคย อยูํสบายจนเคย สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

41 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

42 Love Sick ยังคิดถึงคนใจร๎าย คนที่ทําให๎รักแล๎ว INSTINCT √

43 ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) เวลาที่เธอขับรถ แล๎วไมํมีที่จอดรถ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

44 ไมํลองไมํรู๎ ดู ดู ดู ดู เธอนํะร๎าย ใคร ใคร ใคร ไอซ๑ ศรัณย;ูหน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

45 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

46 อ๏อด อ๏อด The Richman Toy X

47 ความบังเอิญ GREASY CAFE' X

48 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

49 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลํอยใจลอยไป ปาล๑มมี่ √

โสดแล้วรวย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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50 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมํง ทกุขวด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559044 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/06/2559 1 BAD FRIENDS อยํามาทําเป็นรู๎ดีเลยวําฉัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑√

รหัสปก DVD G1159025 2 เราถูกสร๎างมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสร๎างมาเพื่อฉน ฉันถูกสร๎างมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

3 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมํเห็น ใชวํํามันไมํมี อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

5 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมํใชขํองเธอ ได๎โปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

6 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

7 แทงข๎างหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมํใชนิํยาย ไมํใชลํะคร ที่ฉันมองเห็น อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

8 คนเจ๎านํ้าตา ทั้งที่รู๎จบไปแล๎ว รู๎ทั้งรู๎วําไมํรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

11 ทําไมต๎องรัก (ประกอบซีรี่ส๑นํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมํเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

12 ถ๎าไมํฟังจะถามทําไม ยืนยันไปกี่ร๎อยคํา เคยจําได๎ไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหํงขุนเขา)เคยไมํมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

14 ของที่เธอไมํรัก ของที่เธอไมํได๎รัก สกัพักเธอคงจะ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

16 ฝุ่นละออง ไมํเคยมีอะไรที่มันแนํนอนซักอยําง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

17 ตะวันยังมีให๎เห็น ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ X

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

19 ผ๎ูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสร๎างวิมานในอากาศตลอดมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

20 จุดอํอนของฉันอยูํที่หัวใจ (ละครสวรรค๑ฯ)รู๎ตัวดี วําทําตัวไมํเหมือนใคร คิดอะไร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

21 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

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

23 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

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

26 เลํนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

28 ไว๎ในใจ ยังจําเรื่องราววันน้ัน เรื่องเธอกับฉัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

29 เกิดเป็นผ๎ูหญิง (ละครพิมมาลา) แตํกํอนไมํคิดอะไร ไมํคํอยเข๎าใจสกัที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

30 หยุดไมํได๎...ขาดใจ หยุดไมํได๎หรอก หยุดไมํได๎หรอก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

31 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

32 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

33 หน่ึงคนหน่ึงหัวใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า)อยําลังเลอยูํเรื่อยไป อยําเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

34 อยากมีชวิีตเพื่อเธอ (ละครใจร๎าว) บอกได๎ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

35 แดํคนที่มองกันด๎วยหัวใจ จากวันที่ฉันไมํรู๎วําฉันเป็นใครบนโลกที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

36 อดใจรอ ก็ยังคงยืนยันจริง จริง วําฉันพยายาม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

37 คือเธอหรือยัง ตั้งแตํมีเธอเข๎ามา ตั้งแตํมีเธอเข๎ามา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

38 เก็บคําวํารัก(ไว๎ใชท๎ี่อื่น) แนํใจประมาณไหน จะมาบอกวํารัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

39 เจ็บแตํจบ ถ๎าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

40 หยุดเข็มนาฬิกา...แคํนาทเีดียว รู๎อยูํแล๎ว รู๎อยูํแล๎ว รู๎อยูํแล๎ววํา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

41 อยําเอาเขามาเกี่ยวเรื่องน้ี ไมํใชเํพราะเขา ที่ทําให๎เราหํางเหินกัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

42 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

43 จากคนรักเกํา เธอไมํชอบไปไหนคนเดียว เธอไมํชอบ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

44 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

45 ดาวกับตะวัน (ละครอธิษฐานรัก) เธอกับฉันเหมือนดาวกับดวงตะวัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

46 ไมํรู๎จะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร(ล.นํ้าผ้ึงขมนํ้าตาเธอทกุหยด รู๎ไหมวํามันเหมือน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

47 ไมํรู๎ตัว (ละครเปรี้ยวตลาดแตก) จะมีใครไหมสกัคน ที่เมื่อดอกไม๎แย๎มบาน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

48 เสยีงอําลา ไมํเคยนึกวํารักของเรา ที่เราน้ันรํวม นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

49 คนที่เธอไว๎ใจ..ไมํใชคํนที่เธอรัก เสยีเวลาเทาํไหรํ ฉันยอมทกุอยําง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

50 อยากให๎รู๎..รักไมํมีวันเปลี่ยน(ภ.เการักฯโลกน้ีอาจเปลี่ยนแปลงชา๎ชา๎ วันเวลา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259230 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

2 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

5 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาห๑จะมีวันหน่ึง ซึ่งเราได๎นัด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

6 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

7 คนนําฮัก อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

8 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

9 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

11 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

12 นํารักก็มารักสกัที เจ๏อะ กี่ท ีก็บอกนํารัก แตํไมํยัก ตั๊กแตน ชลดา √

13 คิดถึงคนที่บํคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หานํ้าใจไมํเห็น ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

15 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลงNEW JIEW AOF : THE BATTLE OF BFF

ลูกทุ่งเพลงฮิต 7 พยางค์
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16 อยูํกับใครก็ไมํหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุํนไอก็หําง พี สะเดิด √

17 กําลังใจที่เธอไมํรู๎ เธอรู๎ได๎ยังไง วําไมํมีใครสกัคน เสถียร ทํามือ √

18 วํางๆอยําลืมคิดถึงกัน คนมีเสนํห๑อยํางเธออยูํไหนก็ได๎แฟน ตั๊กแตน ชลดา √

19 ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็น ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็นนะเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

20 คนนําเบื่อกับคํานําเบื่อ รู๎ วําบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

21 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

22 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

23 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูํในหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 ถูกบังคับด๎วยความคิดถึง หลับตาหลับงําย หลับใจน้ันทําลําบาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

26 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

28 น๎องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบํหยุด หรือวําเขาบํฮู๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

29 ฉันไมํใช ํหรือเธอไมํพอ คนหน่ึงคน เธอวําทนเจ็บได๎กี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

30 คนลืมไมํเจ็บเทาํคนจํา ลืมไปแล๎วหรือไง วําเธอทําอะไรเอาไว๎ แสน (นากา) √

31 ห๎ามไมํได๎หรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป นํ้าก็ยังไหลอยูํ ตั๊ก วชรกรณ๑ √

32 รู๎หรือเปลํา ใครเขาคิดถึง ทางโน๎น ร๎อนหนาวยังไงป่านน้ี รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

33 มีคนเหงารออยูํเบอร๑น้ี กุหลาบบนโต๏ะคอมันตกแตํวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

34 เหตุผลที่ฉันต๎องรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวํารักมายืนใกล๎ๆ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

35 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 คําสญัญาที่กาฬสนิธุ๑ อดีตขีดเสน๎ขนานให๎เรา คึดฮอดเมื่อ ตําย อรทยั √

37 ความหวังดีของคนทหีลัง เมื่อใจเธอช้ํา เขาทําให๎เธอเจ็บมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 บอกเมื่อไหรํเสยีใจเทาํกัน ถ๎าอยากไปเต็มที่ บอกกันดีดีก็ได๎ จั๊กจั่น วันวิสา √

39 ไมํอยากให๎เธอรักคนอื่น คําวํารักจะใชใ๎นเราเทาํน้ัน เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

40 โดยสารมากับกําลังใจ ใต๎ตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

41 แตํกํอน ตอนน้ี และตลอดไป ยังคงยืนยันกับการเคียงข๎างเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 ความเหงาไมํเข๎าใครออกใคร ก็ความอ๎างว๎างมันไมํเคยบอก วําจะ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

43 เธอไมํได๎ร๎องไห๎คนเดียว(ละครรักแผลงฤทธิ์ไมํวําเมื่อวานจะร๎ายจะดี ไมํวําวันน้ี ไท ธนาวุฒิ √

44 โอไมํโอก็โทรมานะ พอจะลา จะลา นํ้าตาก็พาลจะตก แชมํ แชมํรัมย๑ √

45 อนาคตสะกดวําสู๎ ชวํงน้ีนักเรียนชวิีต สะกดผิดอยูํแคํ แสน (นากา) √

46 รักก็บอก ไมํรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤด)ีก็เป็นคนแบบน้ี ฉันเกิดมาก็เป็นอยํางน้ี แพรวา พัชรี √

47 สาว ตจว.ม.ราชภัฏ สอบเข๎าเรียนราชภัฏ อยูํตํางจังหวัด จั๊กจั่น วันวิสา √

48 คอนเฟิร๑มหัวใจ...วําใชเํธอ สบืและค๎นใครๆ ตํอใครก็มากมาย เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

49 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบข๎าวรวงไหวลูํตามแรง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 แดํ...ทกุหัวใจที่ไกลบ๎าน เป็นอีกหน่ึงคืนที่ต๎องตื่นมาคุยกับเงา ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259085 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

2 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

3 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

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

5 วัดใจ (Cover Version) มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน MBO √

6 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

7 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

8 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

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

10 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

11 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

12 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

13 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

14 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา Big Ass √

15 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

16 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO √

17 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

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

19 Dancing Musketeers X

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

21 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

22 กินข๎าวยัง? หน๎ามันแดงแบบไมํรู๎ตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

23 BAD FRIENDS อยํามาทําเป็นรู๎ดีเลยวําฉัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑√

24 อยํา Say Yes ลองมองๆวําเธอคงไมํมีแฟน ไมํมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

25 MUSIC LOVER (ซีรีส๑ไดอารี่ตุ๏ดซี่ส๑) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผําเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

26 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นต๑กับมิว)หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บเจอคําไมํจริง เบน ชลาทศิ √

27 แสบ สงํยิ้มหวาน ข๎างในเชอืดเฉือน DA endorphine √

28 กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

29 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

30 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

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

32 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

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

34 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

35 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ฟังไม่หลับ ขับมันส์

หน้า 5/24



36 โกหก ทกุถ๎วยคํา พูดจาอํอนหวาน ชาํงเย๎ายวนใจ Tattoo Colour X

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

38 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

39 เธอจะรักฉันได๎ไหม เธอนํารักไมํต๎องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ๎อ INSTINCT √

40 เน้ือคูํ เน้ือคูํ ฉันยังไมํเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

41 อยากโดนเป็นเจ๎าของ ซ๎ายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซ๑ ศรัณยู √

42 คืนน้ีอยากได๎กี่ครั้ง ไมํต๎องคิดอะไรทั้งน้ัน เธอต๎องรู๎อะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

43 Number one เห็นเธอแล๎วบอกรักเธอเลยได๎ไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

44 โจ๏ะ (เพลงประกอบรายการโจ๏ะ) Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย MilkShake √

45 สบายมาก ไมํใชเํศรษฐีเลยมีไมํเทาํไร คนที่รัก Buddha Bless √

46 ยกมือข้ึน ประชาธิปไตยคือการออกเสยีงของคนสวํนใหญํ Joey boy √

47 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลํอยใจลอยไป ปาล๑มมี่ √

48 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโน๎นไมํมี Jetset'er √

49 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

50 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259217 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

2 คนทางน้ัน GiFt My Project X

3 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

4 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทกุทกุอยําง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);25 Hours √

5 ผมเป็นของคุณไปแล๎ว น่ีแหลํะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค๎ุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

6 ป.ล.คิดถึง(P.S.I Miss You) สงิโต นําโชค X

7 สะดุด วิโอเลต วอเทยีร๑ X

8 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

9 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร๎อง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

10 กินข๎าวยัง? หน๎ามันแดงแบบไมํรู๎ตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

11 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

12 MUSIC LOVER (ซีรีส๑ไดอารี่ตุ๏ดซี่ส๑) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผําเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

13 รักเอย อู๏ อู๏ อู๏ อู๏ อู๏...เคยคิดวําเจอแล๎ว DA endorphine √

14 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

15 คืนน้ีสบาย TATTOO COLOUR X

16 อยากให๎เธอลอง Musketeers X

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

18 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

19 ร๎ายๆ Mahafather X

20 ขัดใจ COLORPiTCH X

21 ขอโทษที่รักเธอ ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเทาํน้ันและมันจะเป็น แกงสม๎ THE STAR √

22 พูดวํารักในใจ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love)ถ๎าหากสายตาน้ันมีข๎อความที่เก็บเอาไว๎ มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

23 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

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

25 ข๎างๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเข๎าใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

26 เพลงรักจากฉัน (ละครปดิวรัดดา) สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

27 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณ๑(จั๊ก) X

28 เธอเดินเข๎ามา(Extended Version)ภ.รุํนพี่เธอเดินเข๎ามาในวันที่ฉันไมํมีใคร พลอยชมพู √

29 ให๎รักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน๑ คูกิมิยะ √

30 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ THE STAR √

31 รักแท.๎.ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผ๎ูคนรักกัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

32 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

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

34 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

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

36 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให๎รู๎สกึ The Yers √

37 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

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

39 SHY BOY เหมือนทกุททีี่งงนิดหนํอย เหมือนวําเรา ปาล๑มมี่ √

40 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

41 เปลี่ยนเป็นรัก นนท๑ ธนนท๑ X

42 หวานเย็น Mild X

43 บอกเลย..(ดีรึเปลํา) กบ THE VOICE X

44 รออะไร เวลานาทไีมํรอใคร สายนํ้าไมํไหล รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

45 ไมํบอกรัก..แตํรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูํทกุๆวัน จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า) √

46 คูํกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

47 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

48 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา อ๏อฟ Big Ass √

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

50 หวําเว๎ อยูํคนเดียวอยูํลําพัง หวําเว๎ อยูํบน The Jukks X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259233 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
Addfriend (เม่ือรักฉันเกิด)
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3 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 ฟ้าฮ๎องสัง่ใจ ฟ้าเอ๐ย..ฟังเสยีงฟ้าฮ๎องโหยํน ตําย อรทยั √

5 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 สาวทุํงนาโนน หนีเมืองกรุงกลับคืนทุํงนาโนน นํ้าตาหลํน ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

7 แจ๐ว ถูกหวยได๎เป็นล๎าน มัน ก็แจ๐วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

8 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

9 สามชาํสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

12 สิน้กลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ พี สะเดิด √

14 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

16 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ เดวิด อินธี √

17 เบื่อ บ๏ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

18 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

19 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

20 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแล๎ว โอ๎น๎องแก๎ว มนต๑แคน แกํนคูน √

21 มนต๑รักแมํนํ้ามูล โอ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ ตําย อรทยั √

22 คนชือ่เดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคล๎อยลอยรํน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

23 ข๎าวเหนียวเสยีงแคน สิน้กลิ่นดินหอมฝนซาอ๎ายก็ลาไกล ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 รักร๎าวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูํในฟ้าสงูแลลิบลิ่ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

26 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

27 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

29 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

32 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

33 ขอใชค๎ําน้ีกับเธอ เธอรู๎ไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

34 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

36 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

37 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บํฮู๎ดอกนะ วําอ๎ายเข๎ามาด๎วยเหตุผลใด ตําย อรทยั √

39 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

41 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

42 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง เดวิด อินธี √

43 น๎อยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตํเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

44 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

45 โทรมาอีกแหนํเด๎อ โทรมาอีกแหนํเด๎อ โทรมาอีกแหนํเด๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 อยําดูแลกันด๎วยการโกหก อ๎ายยังดูแลเหมือนเดิมทกุอยําง ตําย อรทยั √

47 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

48 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะให๎หัวเราะหรือวําร๎องไห๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

50 ลั่นทมคืนทุํง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนํากลืน เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259231 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 เสยีแรงรักใครํ เสยีแรงรักใครํเสยีแรงปักใจจริง ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

2 ยังจําได๎ไหม ยังจําได๎ไหม ถึงใครคนหน่ึง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 ยามรัก ยามเชา๎ พี่ก็เฝ้าคิดถึงน๎อง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

4 กระซิบสวาท ยามน้ีเธอนอนหัวใจร๎าวรอน อรวี สจัจานนท๑ √

5 ขอพบในฝัน ฉันชืน่ใจเมื่อได๎เห็นหัวใจเต๎น สเุมธ องอาจ √

6 วิมานสชีมพู วิมานน้ีสชีมพูสแีหํงรักรักงามหรู ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

7 ขอให๎เหมือนเดิม กํอนจากกันคืนน้ันสองเรา ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

8 เมื่อไหรํจะให๎พบ เมื่อไหรํเธอจะเจอฉันได๎ นันทดิา แก๎วบัวสาย X

9 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชกัพา รวมศิลปิน √

10 พรานลํอเน้ือ เจ๎ายักคิ้วให๎พี่เจ๎ายิ้มในที เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

11 นางฟ้าจําแลง โฉมเอยโฉมงามอรํามแทแ๎ลตลึง ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

12 วังบัวบาน ร๎อนลมหน๎าแล๎งใบไม๎รํวงลอย อรวี สจัจานนท๑ √

13 วังนํ้าวน วังนํ้าวน..วันนํ้าวน วังนํ้าวนสายชลวนเชีย่ว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

14 หน่ึงในดวงใจ พี่น้ีมีน๎องอยูํในดวงใจเทาํน้ัน สเุมธ องอาจ √

15 บุพเพสนันิวาส เมื่อคิดให๎ดี โลกน้ีประหลาด ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 กลิ่นแก๎ว รวยรินกลิ่นแก๎วแผํวโบยโชยมา เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

17 ปาหนัน ปาหนันเจ๎าเอยแสนงาม นันทดิา แก๎วบัวสาย √

18 จันทร๑กะพ๎อรํวง ดอกจันทร๑กะพ๎อรํวงพรู อรวี สจัจานนท๑ √

19 ดาวล๎อมเดือน โอ๎ดวงดาวดูแสงน้ันพราวพรําง รวมศิลปิน √

20 ข๎างข้ึนเดือนหงาย ข๎างข้ึนเดือนหงาย เราข่ีควายชมจันทร๑ สเุมธ องอาจ √

21 มองอะไร มองอะไร คนอะไร พอมองไปทําไมยิ้มมา นันทดิา แก๎วบัวสาย √

22 ข๎องจิต ช.รักเอยรักเคยชืน่เชยชใูจ ปนัดดา เรืองวุฒิ;เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
วรรณกรรมอมตะ สุนทราภรณ์
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23 อุษาสวาท ยามอุษาฟ้ากระจําง ทั่วนภางค๑สวํางแล๎ว ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

24 รักบังใบ กามเทพหลอกลวงเสยีบศรปักทรวง ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

25 บัวกลางบึง อนาถเหลือล้ําบัวบานเหนือนํ้า นันทดิา แก๎วบัวสาย √

26 สขุกันเถอะเรา สขุกันเถอะเรา เศร๎าไปทําไม รวมศิลปิน √

27 เพลินเพลงแมมโบ๎ ญ.ฟังแมมโบ ชะ ชะ ชาํ หมูํหญิง √

28 เริงลีลาศ เอ๎าเฮ๎ เหํฮา เฉยชา๎อยูํใย หมูํชาย √

29 คนเรารักกันยาก คนเรารักกันยาก รักกันยาก รวมศิลปิน √

30 มั่นใจไมํรัก มั่นใจตั้งใจจะไมํรัก ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

31 พัทยาลากํอน ลมทะเลพัดมา หาดพัทยาคร่ําครวญ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

32 พรานทะเล ชวิีตที่คร่ํากลางนํ้าเวียนวน สเุมธ องอาจ √

33 เสยีงกระซิบจากเกลียวคลื่น เสยีงคลื่นซัดฝ่ันมันคลุ๎มคลั่ง อรวี สจัจานนท๑ √

34 สาวอัมพวา โอ๎สาวอัมพวาน่ีหนางามจริง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

35 จุฬาตรีคูณ ข๎าแตํคงคาจุฬาตรีคูณ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

36 ใต๎รํมมลุลี (ญ) โอมลุลีรํมน้ีมืดมนต๑ ปนัดดา เรืองวุฒิ;ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

37 กังหันต๎องลม กังหันต๎องลมหมุนวนไมํรู๎กี่หนตํอวัน สเุมธ องอาจ √

38 ชืน่ชวิีต ชืน่ชวิีตจิตใจรักคูํหทยัเร๎าในอารมณ๑ รวมศิลปิน √

39 ตาอินกะตานา ตาอินกะตานา หาปลาเอามากินกัน อรวี สจัจานนท๑ √

40 โศกาโศกี โศกา โศกา โศกาเสยีจนนํ้าตา เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

41 ฟลอร๑เฟื่องฟ้า ครั่นครืนดั่งเพลงสวรรค๑ วิมานคนธรรพ๑ รวมศิลปิน √

42 ริมฝ่ังนํ้า ริมฝ่ังนํ้าพร่ําเพ๎อละเมอครวญ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

43 ตลุงสากล โหนํงเหนํง โหนํงแกละ น้ันแหละเสยีงเพลง สเุมธ องอาจ √

44 นํ้าตาลใกล๎มด นํ้าตาลใกล๎มดใครอดงดได๎ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

45 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

46 ศกุนตลา ศกุนตลานางฟ้าแมกฟ้าฤไฉน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

47 เรือมนุษย๑ ชวิีตมนุษย๑น้ันสดุจะคิด อรวี สจัจานนท๑ √

48 ดอกไม๎ใกล๎มือ มวลเหลําดอกไม๎ใกล๎มือ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

49 อ๎อยใจ ช.งามแสนงามอยํางหยดย๎อย ปนัดดา เรืองวุฒิ;ภูวนาท คุนผลิน(อั๋น) √

50 อาลัยลา ดึกแล๎วคุณขาหมดเวลาขอลากํอน อรวี สจัจานนท๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259222 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

2 อยากมีแฟนเป็นโหล ดาหลา ธัญญาพร X

3 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

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

5 เต๎นหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจ๎าภาพ ศร สนิชยั √

6 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

7 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

9 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ X

10 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว X

11 มวยบํน็อค แป่นแวํน โอ๎ย แป่นแวํน แฟนผ๎ูใด๐ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

12 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

13 เหน่ือยไหมครับพี่น๎อง เหน่ือยไหมครับพี่น๎อง หนักไหมที่แบกไว๎ พี สะเดิด √

14 สาวโรงงานลานเบียร๑ บํอยากกลับไปเหงา ในห๎องเชาํคนเดียว ตําย อรทยั √

15 คนจนป้ายแดง ไมํได๎เลือกงาน แตํงานไมํเลือกเรา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

17 ยาหมอสัง่ โอละน๎อๆ.....เอํอ....น๎องเมีย ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

19 หงษ๑ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดต๎อง สาวหงษ๑ทองละออกมา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

20 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

21 สาวนาขาแดนซ๑ พอฝนลาฟ้าสัง่ เจ๎าออกเดินสายไปกับ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

23 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

24 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟังลํา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

25 ฮักสาวอีเลคโทน อ๎ายตามมาเชยีร๑หน๎ามน สาวอีเลคโทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 จุดเทยีนเวียนวน จุดเทยีนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอ๐ย รวมศิลปิน √

27 สงิห๑คะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูํเฮามักแจมลูกคอ มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

28 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒําๆเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

29 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

30 ข๎อยเว๎าแมํนบํ เมื่อยามกิน มันก็บํได๎นอน เมื่อยามนอน ตําย อรทยั X

31 กุหลาบปากซอย ห๎องเชาํเกําร๎าง ที่วางกระถางดอกไม๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

33 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

34 ทั้งใหญํทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

35 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

36 อยากลืมผ๎ูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผ๎ูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

37 ฮอยกอดครั้งสดุทา๎ย ตุ๎มเปิ๊ดตุ๎มเปิ่งเสยีงกลองเซิ้งดังมา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

38 นายฮ๎อยแรงงาน ข๎ามลําตะคลองด๎วยลําแข๎งลําขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 มนุษย๑เงินดาวน๑ อยากได๎อะไรก็ดาวน๑ ดาวน๑ ดาวน๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 นินจา ปากบอกวํารักไมํคิดดูแล ปากบอกวําแคร๑ หญิงลี ศรีจุมพล √

41 เด็กปั๊ม ข๎อยจากอีสานหลายปี เข๎ามาอยูํกรุงศรี ตําย อรทยั X

42 เด็กอูํ น๎อยใจ ยังไงไมํรู๎ เป็นเด็กอูํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
อีสาน มัน แซบ คัก
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43 คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนทอ๎คนไมํแท๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 สามชาํสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

46 กับแก๎ ได๎ยินเสยีงกับแก๎ ยํานแท๎ๆ น๎อผ๎ูสาว พี สะเดิด √

47 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

48 จั๊กสฮิ๎องเพลงหยัง บางคนละก็ชอบเพลงร็อก แตํบางคนก็ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

49 โทรมาอีกแหนํเด๎อ โทรมาอีกแหนํเด๎อ โทรมาอีกแหนํเด๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 ออนซอนอีสาน สมแล๎วคําเลําขาน คนอีสานนํ้าใจดี ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259218 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/06/2559 1 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

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

3 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

4 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

5 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

6 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

7 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

8 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

9 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

10 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

11 ปลํอยมือ (Leave) ฟาร๑ม ปณิธาน X

12 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

13 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

14 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

15 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

16 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ INSTINCT √

17 หาย กลับมาที่ห๎องเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

18 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

19 รัก..ที่ไมํมีเธออยูํ สงิโต นําโชค X

20 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

21 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

22 มองแตํไมํเห็น ฟังแตํไมํได๎ยิน ความพยายามไมํชวํยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

23 แผลที่ไมํมีวันหาย ไมํวํานานเทาํไหรํ แผลข๎างในหัวใจ Yes'sir Days √

24 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

25 วํูวาม ก็อยากจะรู๎วําในวันน้ีเธอเป็นอยํางไร Season Five √

26 หรือ/OR SLUR X

27 ปากไมํดี เกลียดตัวเองนัก ที่ทําเธอให๎เจ็บ สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

28 พอได๎แล๎ว สายตาที่เห็น ไมํได๎เป็นเหมือน รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

29 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

30 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

31 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

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

33 ประโยคบอกเลิก คําพูดแรงแรง ฟังแล๎วเจ็บเทาํไร ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

34 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

35 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาล๑มมี่ √

36 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

37 วันสดุทา๎ย คงจะจริง เรื่องราวที่ต๎องทิ้งไป อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

38 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด๎วยคําร่ําลากัน Season Five √

39 นาททีี่ไมํมีฉัน เลํนเกมส๑หลบตากับหน๎าจอ ทั้งทั้งเป็น ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

40 รักได๎คนเดียว สัง่ตัวเองให๎รักใครๆ ไมํเคยจะทําได๎เลย เตชนิท๑ ชยุติ √

41 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

42 เจ็บแตํจบ ถ๎าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

43 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

44 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ปาล๑มมี่ √

45 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

46 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า POTATO √

47 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

48 ห๎ามใจ สดุทา๎ย ตํอให๎เหน่ียวรั้งสกัเทาํไหรํ BODYSLAM √

49 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

50 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

4 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

5 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

7 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

TRACK
ลูกทุ่งแกรมม่ี ดับเบ้ิลฮิต

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Unfriend (เม่ือรักมันห่วย)
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

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

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

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

14 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

15 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

16 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

17 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

18 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259247 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

2 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

3 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

4 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

5 คูํชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

6 โปรดเถิดรัก รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

7 ซ้ําซ๎อน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

8 งานเต๎นรําในคืนพระจันทร๑เต็มดวง ในคืนที่เราจ๎องมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

9 ฉันร๎องไห๎เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว๎ ทิ้งฉันไว๎ที่ตรงน้ี COCKTAIL √

10 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

11 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

12 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

13 ความรู๎สกึของวันน้ี LOMOSONIC X

14 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

15 ถึงเวลา LOMOSONIC X

16 เก็บไว๎ LOMOSONIC X

17 อยากจะรักแคํไหน LOMOSONIC X

18 ใครจะหยุดความเหงา LOMOSONIC X

19 เพลงรัก LOMOSONIC X

20 หลงทาง LOMOSONIC X

21 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

22 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

23 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

24 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

25 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

26 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

27 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR X

28 แดํเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว KLEAR √

29 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอต๎องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

30 Brighter Day อาจยังไมํลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

31 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

32 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

33 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

34 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ INSTINCT √

35 เกิดมาเพื่อยอมเธอ ฝืนกล้ํากลืนเก็บนํ้าตา ปิดบังมันเอาไว๎ INSTINCT √

36 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

37 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

38 เธอจะรักฉันได๎ไหม เธอนํารักไมํต๎องสงสยั คิดถึงทไีรก็เพ๎อ INSTINCT √

39 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

40 Love Sick ยังคิดถึงคนใจร๎าย คนที่ทําให๎รักแล๎ว INSTINCT √

41 Dancing Musketeers X

42 อยากให๎เธอลอง Musketeers X

43 ฉันคนเดียวที่รู๎ Musketeers X

44 แคํคุณ Musketeers X

45 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมํมีใครได๎ฟัง Musketeers X

46 ไกล Musketeers X

47 ความทรงจํา Musketeers X

48 แคํบางคํา Musketeers X

49 นิทาน Musketeers X

50 พริบตา Musketeers X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259246 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

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

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

4 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

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

รวมฮิตเพลงเหงาเคล้าสายฝน

BEST ARTIST SELECTION(COCKTAIL KLEATRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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8 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

9 คิดถึง มองดูเสน๎ทางที่ฉันเดินอยูํ จะมีใครรู๎ BODYSLAM √

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

11 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

12 เธอไมํอาจเอารักไปจากหัวใจ กํอนจากกัน เธอเตรียมหัวใจมากํอน Tattoo Colour X

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

14 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

15 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

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

17 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

19 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

20 คนรักหรือแคํรู๎จัก จิมมี่ สรุชยั X

21 อยูํอยํางเหงาๆ สงิโต นําโชค X

22 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

23 อยูํอยํางเหงาเหงา รู๎สกึบ๎างไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมํคํอย บอย Peacemaker √

24 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

25 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

26 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

27 เพียงรัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ยืนอยูํคนเดียว ชาํงเปลําชาํงเปลี่ยว ลุลา √

28 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

29 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

30 เขียนคําวํารัก เธอรู๎มั้ย วําเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

31 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

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

33 ยินยอม (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

34 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมํเลือนหาย The Yers √

35 ฝืน GREASY CAFE' X

36 แหงน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

37 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

38 ผ๎ูชายในสายฝน เคยเป็นบ๎างไหม เหมือนวําใจจะหาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

39 ความเหงาโทรเข๎ามา เธอพอมีเวลาบ๎างหรือเปลํา อยูํกับเขา เตชนิท๑ ชยุติ √

40 รักยาก..ลืมยาก ที่ทกุคืนเป็นเชนํน้ี ต๎องมานอน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

41 จุดอํอนของฉันอยูํที่หัวใจ (ละครสวรรค๑ฯ)รู๎ตัวดี วําทําตัวไมํเหมือนใคร คิดอะไร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

42 อยูํดีดีก็อยากร๎องไห๎ ลดพัดมาแคํเพียงเบาเบา ดาวทกุดวง เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

43 เมื่อไมํมีเธอ(ในวันที่ฟ้าสเีทา) รู๎ทนัท ีวําทรมานอาการเป็นเชนํไร จารุวรรณ บุญญารักษ๑ (บีม) √

44 ไมํแขํงยิ่งแพ๎ แนํนอน เมื่อเรารักเขาเข๎าแล๎ว ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

45 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

46 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

47 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

48 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา ปาล๑มมี่ √

49 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259264 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

2 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนําพิศชวนมอง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

3 รักน๎องพร โอ โอ๏โอละเน๎อ เออ เอํอ น๎องพร โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

4 บุพเพสนันิวาส เน้ือคูํกันแล๎วก็คงไมํแคล๎วกันไปได๎ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

5 รักคนชือ่น๎อย ผมหลงรักคนผ๎ูหญิงชือ่น๎อย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

6 ตอไม๎ที่ตายแล๎ว เมื่อแรกแย๎มเธอหยดย๎อย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

7 ฟ้าผํากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายปี โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

8 นํ้ากรดแชเํย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่น่ี เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

9 กลิ่นแป้งแหํงความหลัง คิดฮอดอยํางแฮง เมื่อเห็นป๋องแป้ง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

10 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

11 ต.ช.ด.ขอร๎อง ต.ช.ด.ยํอมาจากตํารวจชายแดน โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

12 นิราศรักนครปฐม รถเมล๑รับจ๎างประจําทางสายเพชรบุรี เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

13 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

14 หนํุมเรือนแพ บ๎านพี่เป็นเรือนแพ สาวน๎อย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

15 ไมํได๎มาง๎อ ไมํได๎มาง๎อไมํได๎ขอคืนดี แคํขอสกัครึ่ง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

16 อยากรู๎ใจเธอ อยากรู๎นักเออวําใจของเธอทําด๎วยอะไร เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

17 คนใจหิน งํายนักหรือกับการที่ฉันลืมเธอ โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

18 มนต๑รักแมํกลอง เจื้อยแจ๎วแวํวเสยีงสําเนียงขับร๎อง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

19 ทําบุญด๎วยอะไร ผ๎ูหญิงที่สวยอยํางคุณทําบุญไว๎ด๎วยอะไร โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

20 รอวันเธอวําง ขอเวลาสามนาท ีบอกกับพี่ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

21 หายใจเป็นเธอ คําเดียวสัน้ ๆ และมีความหมาย โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

22 บางกอกน๎อย สดุคลองบางกอกน๎อย พายเรือ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

23 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

24 เกลียดห๎องเบอร๑ 5 พอแฟนแตํงงานฉันเลยอกหัก เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

25 คาวหัวใจ โถใจเทาํเพียงกําปั้น แล๎วยังจะห้ําจะหั่น โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

26 ฮักสาวขอนแกํน ไปทั่วแคว๎นแดนอิสาน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

27 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

หัวใจลูกทุ่ง1อ๊อด โอภาส-เทห่์ อุเทน
ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
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28 แมํค๎าตาคม แมํค๎าหน๎านวลเคยน่ังเรือดํวน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

29 หวง หวง หวงนะพี่หวงรู๎หรือเปลํา สวย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

30 กระทอํมไพรวัลย๑ แดนน้ีมีกระทอํมไพร เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

31 วอนลมเกี่ยวใจ วอนลมพัดพาสญัญาเคยฝากใจน๎อง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

32 ลานรักลั่นทม หอมเอยหอมดอกลั่นทม กลิ่นลอยตามลม เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

33 นํ้าตามดแดง หมดความหวังน่ังนํ้าตาริน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

34 หัวใจข้ีแย โธํใจดวงน้ีก็ข้ีแย สาวก็ชาํงรังแก เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

35 นางใจ เธอเป็นนางพิมพ๑ของใครมากํอน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

36 กลํอมนางนอน นอนเสยีเถิดน๎องนอนอยํามัวอาวรณ๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ X

37 อยําทําดีนาทสีดุทา๎ย อยํามาทําดีนาทสีดุทา๎ย อยําแสร๎งหํวงใย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

38 คนถูกแยํงรัก เคยรักคนสงูศักดินา สวยดั่งหยาดฟ้า เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

39 นํ้าตารํวงหลังพวงมาลัย ทกุวันฉันน่ังหลังพวงมาลัย โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

40 ซากรักที่บึงพระราม บ๎านเดิมฉันอยูํอยุธยา อุเทน พรหมมินทร๑(เทหํ๑) X

41 ดาวลอย พอเธอเป็นดาวสกาวก็ลอยฟ้า โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

42 รอยรักในอารมณ๑ ไออุํนความรักยังซึ้งสลักอยูํบนหมอน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

43 ชูท๎างใจ ถ๎าผมรักคุณจะผิดมากไหม โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

44 บอกรักทางตา แก๎มเจ๎าแดงเหมือนดังดอกเซํง เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

45 นํ้าตาฟ้า เขาบอกวําฟ้าร๎องไห๎ออกมาเป็นนํ้าฝน โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

46 พระรองร๎องไห๎ นางเอกหนังนางหน่ึงน้ันสวยลาวัณย๑ เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

47 รักเขาทําไม เขาน้ันมีคูํอยูํแล๎ว เขารักปักใจแนํแนํว โอภาส ทศพร (อ๏อด) X

48 ความรักเหมือนเกมกีฬา ความรักของชายมองดูก็คล๎ายกีฬา อุเทน พรหมมินทร๑(เทหํ๑) X

49 วอนพํอขุน กราบพํอขุนราม ผมมาตามผ๎ูหญิงคนหน่ึง โอภาส ทศพร (อ๏อด) √

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259245 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

2 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ เสถียร ทํามือ √

3 อยูํที่ไหนก็เหงาได๎ จากตรงน้ีที่เคยเห็นวํามีเธออยูํทกุวัน เสถียร ทํามือ √

4 กําลังใจที่เธอไมํรู๎ เธอรู๎ได๎ยังไง วําไมํมีใครสกัคน เสถียร ทํามือ √

5 อยากพับแผํนฟ้า อยากพับแผํนฟ้าเข๎ามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

6 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ข๎อดีของความหํางไกล คือทําให๎ เสถียร ทํามือ √

7 อยากเป็นคนที่เธอ..เรียกวําแฟน แผํนดินหัวใจถูกทิ้งให๎ร๎าง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

8 แตํงงานกับพี่ได๎ไหม ก๎อนเมฆสเีทาหอบเอาไอนํ้าเดินทาง เสถียร ทํามือ √

9 ในนามของความหํวงใย เพราะวําคราบนํ้าตาของเธอบอกฉัน เสถียร ทํามือ √

10 ความหํวงใย...จากพี่ชายคนหน่ึง ฝากคําถึงคนไกล ที่หายไปอยูํตรงน้ัน เสถียร ทํามือ √

11 อยําหวงความเศร๎าไว๎เหงาลําพัง รับรู๎ความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ให๎จมอยูํ เสถียร ทํามือ √

12 ความเศร๎าของเธอมีคนคิดถึง เป็นยังไงบ๎าง..เธอที่อยูํทางโน๎น เสถียร ทํามือ √

13 อยํารําคาญความคิดถึง ไมํมีธุระแตํอยากโทรหา ยิ่งไมํเห็น เสถียร ทํามือ √

14 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูํน้ี..มีคําแคํเพียงแอบมอง เสถียร ทํามือ √

15 อากาศที่มีตัวตน เก็บดอกไม๎จนแห๎งตายคาในหนังสอื เสถียร ทํามือ √

16 ใต๎แสงนีออน คืนน้ีน๎องนอนใต๎แสงนีออน เสถียร ทํามือ √

17 มีวันน้ีได๎เพราะใจมีเธอ หกล๎มซมซานในวันหน่ึงวันน้ัน เสถียร ทํามือ √

18 โดยสารมากับกําลังใจ ใต๎ตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

19 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง เสถียร ทํามือ √

20 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูํด๎วยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

21 ทางเดินชาวดิน นาแล๎งแห๎งผาก ความชุมํตีจากแผํนดิน เสถียร ทํามือ √

22 เสน๎ทางสายแฟน กี่หลักกิโลทางสายแฟนที่สองเราผําน เสถียร ทํามือ √

23 หอบรักกลับบ๎าน หอมกลิ่นดอกมันปลา ยามค่ําแลงมานกกา เสถียร ทํามือ √

24 ลูกผ๎ูชายชือ่พํอ ครั้งหน่ึงยังมีลูกผ๎ูชาย ที่ทุํมเท เสถียร ทํามือ √

25 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เสถียร ทํามือ;ตั๊กแตน ชลดา √

26 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย เสถียร ทํามือ √

27 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวําเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

28 เหงาใชไํหมจะไปหา รับรู๎วําหัวใจเธอขาดทนุ นํ้าตาอุํนๆ เสถียร ทํามือ √

29 คนเหงา...สาวโรงงาน ชดุโรงงานสเีทา ที่เธอเคยใสทํกุเชา๎ เสถียร ทํามือ √

30 ถ๎าไมํโทรกลับ ก็รับสายหนํอย ดาวเดือนเต็มฟ้า ถึงเวลาเข๎านอน เสถียร ทํามือ √

31 ขออภัยที่ลืมชา๎ ขออภัยที่ลืมชา๎ ถึงจบไปแล๎วแตํยังเฝ้า เสถียร ทํามือ √

32 พรุํงน้ีก็ลืม อกหักใชไํหม ถึงมาน่ังซึม ขําววําเขายืม เสถียร ทํามือ √

33 แสงจันทร๑บ๎านเขา คนเหงาบ๎านไกล เดินทางแรมรอน จากแกงเห็ดขอน เสถียร ทํามือ √

34 จันทร๑แรม จันทร๑แรมลับลง ข๎างซอกตึกสงู เสถียร ทํามือ √

35 ดั่งดาวคอยเดือน เดือนวาดดวง ทกัทายความเหงาในใจ เสถียร ทํามือ √

36 ฝนพรําสดุทา๎ย ฟ้าหลังฝนทอ๎งฟ้าสวําง รักฉันจืดจาง เสถียร ทํามือ √

37 ยังเหมือนเดิม รู๎มั้ยวําคิดถึงเธอทกุเวลา นับวันตั้งตา เสถียร ทํามือ √

38 เอ็นท๑ไมํติดเลยอกหัก เรียนไมํคํอยเกํง ก็เลยสอบเอ็นท๑ไมํติด เสถียร ทํามือ √

39 เอ็นท๑ทรานซ๑เข๎างานจ๎าง สอบไมํได๎ มหา'ลัยในฝัน เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

40 หัวใจเปื้อนดิน เรียนจบแคํต่ําๆ อาชพีที่ทําเลยห๎อย เสถียร ทํามือ √

41 อาจขาดใจตาย เธอใชค๎ําวํามาทําไม ถามไถํเมื่อเจอ เสถียร ทํามือ √

42 คอยน๎องหน๎าผับ ฮัลโหล ฮัลโหล พี่โทรมากวนหรือเปลํา เสถียร ทํามือ √

43 หนีใครมาเที่ยวหรือเปลํา หนีใครมาเที่ยวหรือเปลํา จึงมาน่ัง เสถียร ทํามือ √

44 ทางผํานคนหลายใจ บอกกันสกัคํา อยากจะถามถึงความในใจ เสถียร ทํามือ √

45 อยําเพิ่งทําให๎เสยีใจ บางทโีทรไปหาบํอยจนอาจทําให๎รําคาญ เสถียร ทํามือ √

46 หากรู๎ลํวงหน๎าวําเจ็บ ใจกลางหัวใจเคยมีเธอเป็นกําลังใจ เสถียร ทํามือ √

47 ไมํใชเํวลาถอดใจ ข๎อยลํะเบื่อชวิีต ดวงสมพงษ๑แตํความ เสถียร ทํามือ √

ที่สุดเพลงดัง...เสถียร ท้ามือ ศิลปิน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 12/24



48 รักนะแมํอีหนู จิ๊กโก๐บ๎านนอก คนไมํคํอยหลํอ เสถียร ทํามือ √

49 ให๎ผมรักคุณนะครับ สวัสดีครับ กินข๎าวยังครับ วันน้ี เสถียร ทํามือ √

50 รักเหมือนวันแรกที่รัก ทกุครั้งที่สบตาเธอน้ัน เมื่อฉันได๎ เสถียร ทํามือ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259234 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/06/2559 1 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

3 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

4 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

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

6 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 น๎องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบํหยุด หรือวําเขาบํฮู๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

8 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ มิวท๑ อรภัสญาน๑ สกุใส √

9 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

10 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

11 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

12 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

13 ในความรู๎สกึของเธอ ทําไมเธอไมํเคยบอกใคร วําเราเป็น เปาวลี พรพิมล √

14 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

15 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

16 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

17 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 หึงไมํได๎หวงไมํได๎ เขากอดตรงไหนเธอ เขาจูบตรงไหนเธอ เจมส๑ ชนิกฤช √

19 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

20 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

21 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

22 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

24 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจ๎าของ เจมส๑ ชนิกฤช √

26 เบื่อ บ๏ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

27 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

28 มวยบํน็อค แป่นแวํน โอ๎ย แป่นแวํน แฟนผ๎ูใด๐ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

29 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

30 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 หน๎าอยํางฉันมันโงํใชไํหม น่ีนะเหรอ ที่เคยสญัญาจะหยุดที่ฉัน เจมส๑ ชนิกฤช √

32 พรุํงน้ีจะได๎ยินคําวํารักอีกไหม ฉันไมํแนํใจวําอะไรที่ทําให๎คิด เปาวลี พรพิมล √

33 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

34 อ๎ายฮักเขาแล๎วแมํนบํ รู๎ตัวหรือเปลํา วําอ๎ายพูดถึงเขาบํอยๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

35 คิดฮอดรอกอดแมํ กํอนนอนคึดฮอด บํได๎กอดแมํนานแคํไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

37 รู๎ทางไปบางรักไหม รู๎ทางไปบางรักมั๊ย รู๎ทางไปบางรักมั๊ย เจมส๑ ชนิกฤช √

38 เอาไปลง Face book เป็นละอีหยังบํเนาะ ให๎เกียรติหน๎าจอน๎อง ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

39 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 เทพธิดาปลาร๎า (ละครเทพธิดาปลาร๎า)สาวบ๎านนอกบ๎านนา เอาตํอนปลาร๎า ก๎านตอง ทุํงเงิน √

41 กินข๎าวกับนํ้าพริก ดูรึมาถามจู๎จี่ทูํซี่เกินใคร เปาวลี พรพิมล √

42 เข๎า Face เธอเจอแตํรูปเขา เป็นจั่งใด๐ละน๎อความฮักของเฮาวันน้ี ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

43 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

44 เบอร๑โทรคนเหงา เธอได๎ยินบ๎างไหม เสยีงหัวใจของใคร เปาวลี พรพิมล √

45 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

46 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ เจมส๑ ชนิกฤช √

47 อยากคุยด๎วยปากไมํอยากคุยด๎วยมือ ไมํคํอยได๎โทรหากัน เจอกันแตํในข๎อความ เปาวลี พรพิมล √

48 เงินนํะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันด๎วยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

50 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259221 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

3 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

5 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

7 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

9 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

11 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

13 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

คู่ขวัญคู่เพลง ไผ ่พงศธร-ต่าย อรทยั

ดาวรุ่งลูกทุ่งแกรมม่ี โกลด์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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15 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

17 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

19 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ได๎ศีล 5 คืนใจ ได๎อ๎ายคืนฮัก คิดวําต๎องทําใจ เสยีอ๎ายให๎กับความมัวเมา ตําย อรทยั √

21 นายฮ๎อยแรงงาน ข๎ามลําตะคลองด๎วยลําแข๎งลําขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

23 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

25 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

27 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

29 โยนใจถามทาง มีแฟนแล๎วบํ ถ๎าบํ มองหาไผอยูํ คนมา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

31 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ข๎อยเว๎าแมํนบํ เมื่อยามกิน มันก็บํได๎นอน เมื่อยามนอน ตําย อรทยั X

33 เติมความรักลงในหัวใจ ยิ่งแบํงปัน ยิ่งมีเยอะ ยิ่งมีเหลือ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

35 คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนทอ๎คนไมํแท๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

37 สกัคนที่เข๎าใจ หนุนตักฉันได๎นะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุข๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

39 อยากบอกวําอ๎ายเหงา ออกมาหาอ๎ายจั๊กคราวได๎บํ อ๎ายสน่ัิงรอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

41 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 เจ๎าหญิงลําซิ่ง เวทชีวิีตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตําย อรทยั √

43 สูเ๎ด๎อพี่น๎อง เปิดทวีีก็มีแตํขําวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

45 รักเสมอไมํวําอยูํไหน แสงดาว สอํงกรทบใจเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

47 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

49 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบข๎าวรวงไหวลูํตามแรง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259256 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี X

2 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน วัชราวลี X

3 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข๎างกายรู๎สกึ วัชราวลี √

4 สถานีดวงจันทร๑ วัชราวลี X

5 น๎อย วัชราวลี X

6 ทราย วัชราวลี X

7 JEEP วัชราวลี X

8 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี X

9 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

10 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

12 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น DA endorphine;Calories Blah Blah X

13 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันน้ันที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

14 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

15 หวาน ตื่นตั้งแตํหกโมงเชา๎ รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

16 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

17 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

18 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

19 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

20 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

21 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

22 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

23 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

24 ขอให๎ เพลงน้ีแดํเธอ เธอที่ทําให๎ฉันต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

25 พระเอก ใครหนอใครทําให๎เธอต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

26 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

27 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

28 คนบ๎า ยังเก็บเธอไว๎ในใจ แม๎เธอจะจากไป The Bottom Blues √

29 ไมํรู๎ตัว บอกทไีด๎ไหมวํามันไมํจริง สิง่ที่ฉัน The Bottom Blues √

30 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนํหา) เธอไมํต๎องกลัว ไมํต๎องหว่ันไหว The Bottom Blues √

31 ฮูว๊ีฮู มันคงบังเอิญ ที่เราน้ันเดินมา สบสายตา The Bottom Blues √

32 เอํอ เอํอ คือวํา ฉัน..รักเธอ(ล.เลดี้บ๎านอาจจะดูปากร๎าย แตํเธอรู๎มั้ยวําข๎างใน The Bottom Blues √

33 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

Best Artists Selection:วัชราลี Calo TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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34 เหงาเทาํอวกาศ Season Five X

35 ราตรีร๎อนรัก ได๎ยินแตํเสยีงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

36 สองใจรวมกัน (ละครฟ้ากระจํางดาว) ช.ใจเธออยูํข๎างซ๎ายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

37 ผ๎าหํมของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพล)อยากถามสกัครั้งวําเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

38 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

39 กลืน หัวใจรู๎ดีวําไมํอาจฝืนแม๎วําต๎องกล้ํากลืน Season Five √

40 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด๎วยคําร่ําลากัน Season Five √

41 วํูวาม ก็อยากจะรู๎วําในวันน้ีเธอเป็นอยํางไร Season Five √

42 มุม หากใครคนหน่ึงมีคําถาม สกัวันคุณ Playground X

43 คนคิดมาก ฉันไมํรู๎ควรทํายังไงกับความในใจ Playground √

44 Anniversary จําได๎ไหม ในวันน้ัน วันที่เราพับกัน Playground √

45 ปลํอยวาง อยากทําอะไรก็เชญิ ก็เชญิ Playground X

46 เรื่องสมมติ สมมติโลกน้ีเหลือเราอยูํเพียงแคํสองคน Playground √

47 คนที่ฉันไมํเคยลืม มองรูปภาพของเราที่เคยถํายด๎วยกัน Playground √

48 ของมีคํา ในเวลาที่เธอทอ๎ ในเวลาที่รอ Playground √

49 อยากให๎ชวํงเวลาเหลําน้ีอยูํกับเราไปนานๆไทกุคราวที่เราได๎เจอกันน้ัน ฉันน้ันแสนสขุ Playground X

50 Soulmate คนๆหน่ึงกับใจซึมๆที่ยังเฝ้าคอย Playground X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259251 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชา๎บ๎านเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

2 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแล๎ว โอ๎น๎องแก๎ว มนต๑แคน แกํนคูน √

3 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

4 ลําเลาะทุํง แป่นแวํน แฟนเพิ่นผ๎ูงามแทน๎๎อ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 เบิ่งนครพนม เชญิพี่ไปเที่ยวเลํนนครพนม เบิ่งจักเทื้อ ตําย อรทยั √

6 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อ๎ายยังคง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 สาวนักเรียนตําตอ โอ๎ย..น๎อ..ละทาํน ผ๎ูฟังเอ๐ย บัดน้ี ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

8 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

9 สญัญาเดือนสาม ยํานเจ๎าน่ันบํฮักอ๎าย ยํานหัวใจของอ๎าย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

11 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

12 เก็บความหลายใจไปใชท๎ี่อื่น เรียนจบแคํ ม.ปลาย อํานใจผ๎ูชายบํออก ตําย อรทยั √

13 ดํวน บขส. ดํวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 ทวัร๑เที่ยวสดุทา๎ย รอรถทวัร๑จนเที่ยวสดุทา๎ย บรรทกุเอาความ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ดอกอ๎อริมโขง โอ๎ละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

19 หงษ๑ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดต๎อง สาวหงษ๑ทองละออกมา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

20 ฮักสาวอีเลคโทน อ๎ายตามมาเชยีร๑หน๎ามน สาวอีเลคโทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

21 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ตําย อรทยั X

22 นักร๎องพเนจร โอ๎ย...มันสขุใจแสนเมื่อได๎ฟังเสยีงแคนไผํ ไมค๑ ภิรมย๑พร X

23 คุย line บํหายคิดฮอด หายไปอยูํไสมาฮู๎บํวําคนถําน๎อยใจ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

24 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

25 สงํฮักสงํแฮง หอมผักกะแงงผ๎ูใดหนอแกงหนํอไม๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 นํ้าตาผําเหล๎า อ๎ายยืนซึมเศร๎ารู๎ขําววําเขามาขอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

29 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

30 ม.หก เทอมสดุทา๎ย เพื่อนต๐อกีต๎าร๑อยูํริมนํ้าตก เทอมสดุ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

31 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

32 กํองข๎าวน๎อยฆําแมํ ณ ลุํมนํ้าช ีถ่ินน้ีพี่น๎อง หมูํบ๎าน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 อาลัยพระธาตุพนม นํ้าตาหลํนเสยีแล๎วละคนอีสาน มนต๑แคน แกํนคูน √

34 บั๊ดสะหลบ...อยําจบแคํพบหน๎า โอ เด๎ พี่ชายเอ๎ย บุญน๎องบํเคยถูก ตําย อรทยั √

35 เซิ้งสวิง มาเด๎อหลําสายฮําภาแขนอํอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 เซิ้งไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

37 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

38 แรงใจจากปลายนา พระถ่ังโปงแลง แดดอํอนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 คืนลับฟ้า ชะนํามุํน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

40 อาลัยชายแดน ไมํอยากให๎ไปแตํมันจําใจต๎องให๎จาก ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

41 ตะวันรอนที่หนองหาร โอ๎ละเน๎อ โอ..โอ๎ละเน๎อผ๎ูสาวภูไท ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 นาจะหลวยบ๎านเฮา นาจะหลวยสวยความงามธรรมชาติ ตําย อรทยั √

43 คนข่ีหลังควาย กลุ๎มใจจริง ๆ รักผ๎ูหญิง ๆ ก็ไมํสน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

44 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บํ กล๎าปากยากใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน;น้ิวก๎อย กรรณิการ๑√

45 ใจหลํนที่งานเลี้ยง แล๎วก็มาถึงชวํงเวลา ที่เป็นไฮไลท๑ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

46 ฟ้ามืดบํดน ฟ้ามืดกะคงบํดน เห็นสนํตะเว็นยามเชา๎ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

47 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ผ๎ูชายหลายบ๎าน รักกันใหมํๆอะไรอะไรก็ดี หญิงลี ศรีจุมพล √

49 บ๎านเฮาแมํนบํ เฮ็ดงานหนัก เป็นตาฮักแทน๎๎อนํ้าใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

50 เซิ้งเฮือสวํง เฮ๎ยโยํวโย๎ง เฮ๎ยโยํวโย๎ว เฮ๎ยโยํวโย๎ว.. มนต๑แคน แกํนคูน;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ศิริพร อําไพพงษ๑√
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วันที่วาง 23/06/2559 1 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

2 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

3 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

4 อยําทําอยํางน้ีกับคนที่เธอไมํรัก ลืมไปหรือเปลําวําเราไมํได๎รักกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

5 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

6 สะดวกคุยหรือเปลํา เธอเป็นคนดีที่มีเจ๎าของ หลังจากแอบมอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

7 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

8 อยูํก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมํรัก ไมํแคร๑ ไมํสนใจ เมื่อไหรํ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

9 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูํกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

10 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 เหตุผลที่ฉันต๎องรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวํารักมายืนใกล๎ๆ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

13 นะคะ..รอหนํอย กรุณาฟังเพลงกํอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

15 พี่ไปดู หนูไปด๎วย พี่จ๐า พี่จ๐าพี่ งานปีใหมํปีน้ี เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

16 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาห๑จะมีวันหน่ึง ซึ่งเราได๎นัด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

17 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงได๎โทรมาหากัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

18 เชือ่ใจเธอแตํไมํไว๎ใจเขา เข๎าใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงํายกับใคร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

19 แตํกํอน ตอนน้ี และตลอดไป ยังคงยืนยันกับการเคียงข๎างเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

20 ความแตกตํางระหวํางรักของเรา ทั้งหัวใจให๎หมดเลย คือฉันรักเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 คนที่เธอขาดไมํได๎ ใชฉํันหรือเปลํา กินข๎าวคนเดียวกี่หน ไปไหนคนเดียว เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

22 ผ๎ูหญิงคนหน่ึงที่มีรัก ทําไมต๎องยอมเธอหมดหัวใจ ถามตัวเอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

23 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

24 โลกของผ้ึง โลกสดุสวยอันแสนกว๎างไกล เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

25 รักเจ๎าเอย (ละครชงิชงั) รักเจ๎าเอยหัวใจเพรียกหา ความรักมาแยํง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

26 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมํรู๎ยังจําได๎ไหม คนเคยให๎ใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

27 อยํามองข๎ามความเสยีใจ ขอบอกด๎วยความหํวงใย เต็มที่ไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

28 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 ไมํมีใครแทนใครได๎พอดี ก็รู๎วําเธอน้ันเหงา ตั้งแตํที่เขาทิ้งไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

30 ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็น ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็นนะเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

31 สวํนเกินต๎องเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําให๎อึดอัดใจ ที่ต๎องมารับรู๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

32 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

35 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงํายเหมือนจํายนามบัตร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

36 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

37 อยําพูด..ถ๎าเธอไมํรู๎สกึ แคํเธอถามเป็นไรไหม หัวใจฉันยิ่งเจ็บ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

38 อาจเป็นคําที่ฉันรอฟัง มีอะไรจะบอกใชไํหมถึงโทรมาดึก เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

39 ไมํทิ้งก็ใกล๎จะทิ้ง บอกความจริงฉันได๎ไหม เกิดอะไร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

40 จุดนัดหมายของใจที่ไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 นัดพบหน๎าอําเภอ ความรัก ความรักเจ๎าขา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 หํางหนํอยถอยนิด ถอยหํางไปนิดอีกนิดน่ันแหละ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

44 ไมํใชไํมํรักแตํยังไมํอยากเป็นแฟน วําเข็ดแล๎วนะกับเรื่องความรัก เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

45 รู๎ตัวบ๎างไหม เธอทําอะไรกับฉัน รู๎ตัวบ๎างไหม วําเธอทําอะไรกับฉัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

46 ได๎สบตาดีกวําน่ังคิดถึง รักกัน..ก็ต๎องยอมไว๎ใจ มีคนพูดไว๎.. เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 มาชา๎ก็ได๎ แตํขอให๎มา มาชา๎ก็ได๎ แตํขอให๎มา ชวํยพาใบหน๎า เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

48 เป็นคนที่ขาดไมํได๎ หรือแคํมีไว๎ก็ดี ถ๎านาทน้ีีฉันบังเอิญตายไป อยากรู๎วําเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

49 ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขาตัวอยูํกับฉัน แตํใจเธออยูํกับเขา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V.ลูกทุํงฉันยังยึดมั่น ชวิีตฉันเหมือนชอํมาลัย เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259254 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 ผ๎ูชายหํวยๆ คงคิดวําฉันเสยีใจ...และฉันเสยีดาย มาชาํ วัฒนพานิช √

2 ผ๎ูชายคนน้ันฉันให๎เธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

3 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

4 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมํต๎องออกเสยีงฉันไมํได๎ยินอะไร เธอไมํเคยจะพูดอะไร เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

5 เธอไมํยอมปลํอย หรือฉันไมํยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รํวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

6 พูดอะไรไมํได๎สกัอยําง (ละครสาม)ี เก็บไว๎เรื่อยไป เก็บเอาไว๎ในใจเรื่อยไป ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

7 ดีพอให๎รอไหม ไมํบอกวําเหงา แปลวําคงไมํเคยเหงา เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

8 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

9 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

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

11 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

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

13 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

14 ผ๎ูหญิงโงํๆที่ยอมเธองํายๆ(ละครเมียแตํง)รู๎บ๎างไหมฉันรักเธอมาก ให๎เธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

15 รักเทาํไหรํก็ยังไมํพอ ฉันรู๎ดีวํายังไมํดีพร๎อม ฉันก็ทําได๎ดี ลูกปัด ชลนรรจ๑ ลิ่มไทย √

16 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

18 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

20 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยํางน้ี เจอะเธอทกุที เจี๊ยบ วรรธนา √

ผู้ชายห่วย ๆ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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21 ไมํใชไํมํรัก (ล.วันน้ีที่รอคอย) ฉันต๎องเก็บความจริงในหัวใจ แตํละวัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

22 นอกสายตา (ละครตะวันฉายในมํานเมฆ)แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ Bowling √

23 ไมํได๎หมดรัก แตํหมดแรง สิง่ที่ฉันทําอยูํ อาจดูเหมือนวําไมํแคร๑ นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

24 ของหายอยากได๎คืน ทําไมไมํยอมจบ ให๎เธอได๎คบใคร เลิกตอแย เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

25 ถ๎าไมํฟังจะถามทําไม ยืนยันไปกี่ร๎อยคํา เคยจําได๎ไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

26 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมต๎องมาพร๎อมกัน ทาทา ยัง √

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

29 เจ็บจนเข๎าใจ ฉันยังรักเธออยูํ ฉันคิดถึงเธออยูํ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

30 แคํคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรู๎ไหม ตรงน้ีมีใครคนหน่ึง สิง่ที่ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

31 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

32 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ (ละครชงินาง) จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ พลอย พรทพิย๑ พันตาวงษ๑ √

33 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

34 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

35 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจ๎าแมํจําเป็น) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมํรู๎ ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

36 เธอไมํเคยไว๎ใจ เป็นการทรมานทกุครั้งที่ลาจาก แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

37 รักเทาํไหรํก็ไมํเอา เธอรู๎วําฉันรัก เธอก็เลยได๎ใจ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

38 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

39 รักไมํชวํยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

40 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

41 แบํงเธอ แบํงใจ ไมํบอกก็รู๎ อึดอักใชไํหม ที่เลือกใคร เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

42 สิน้สดุสกัท ี(ละครสวรรค๑เบี่ยง) เจ็บมานานแคํไหน จะต๎องเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

43 ฉันเลว ตัวฉันเองก็รู๎ วําเคยไมํดีแคํไหน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

44 เทนํ้าบนกองทราย อยูํกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

45 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

46 ตํอให๎นับดาวจนหมดฟ้า (ละครดุจดาวดิน)ถึงเธอน้ันเป็นใคร จากไหนก็คงไมํสําคัญ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

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

48 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

49 คนเจ๎านํ้าตา ทั้งที่รู๎จบไปแล๎ว รู๎ทั้งรู๎วําไมํรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

50 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวํามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259249 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล วง Endorphine √

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

3 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

4 คนไมํสําคัญ (ละครบัลลังก๑เมฆ) แม๎ไมํใชคํนโปรด อยํางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

5 ของตาย ฉันจําเป็นต๎องเชือ่เธอเหรอ ตรงน้ัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

6 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

7 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากํอน(ล.หงส๑สะบัถ๎าให๎ตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

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

9 รักแทแ๎คํหน่ึงคน (ละครโลมากล๎าทา๎ฝัน)ถ๎ามีใครสกัคนไมํดี ก็คงเลือกได๎สกัที หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

10 โกหกไมํลง พูดตรงๆไมํได๎ คําที่เธอพูดมา ตามประสาอยํางคนที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 สวํนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตํางกันเธอรู๎ดี PEACEMAKER √

12 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

13 เสีย่งเหลือเกิน ฉันเหมือนคนที่มีเสือ้ใส ํแตํยังไมํพอใจ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

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

15 ไปรักกันให๎พอ ฉันรอไหว พักเวลาไว๎ ให๎เธอใชก๎ับคนน้ัน คนที่ พลอย พรทพิย๑ พันตาวงษ๑ √

16 ไมํเคยอยูํในสายตา (ล.รักสดุฤทธิ์) ฉันอยากขอให๎เธอมองมา พั้นช๑ √

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

18 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

19 สองรัก แตํกํอนแตํไร เข๎าใจ วําการเป็นคนรัก ZEAL √

20 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

21 ไมํรู๎จะเลือกใคร (ละครแววมยุรา) ทนอยูํในความกังวล ไมํรู๎ทางออก ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

22 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย ZA ZA √

23 ได๎อยํางเสยีอยําง จากเคยรักอยูํ จากเคยรักกัน ใหมํ เจริญปุระ √

24 ปาฏิหาริย๑ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคํครั้งเดียว โอง ณัชชา โจชศูรี √

25 อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน เธอบอกวําเธอรักฉันคนเดียว คงบอก กิ่ง เหมือนแพร √

26 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

27 ดีพอให๎รอไหม ไมํบอกวําเหงา แปลวําคงไมํเคยเหงา เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

28 หาย กลับมาที่ห๎องเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

29 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

30 คนเลวที่รักเธอ โมโหตัวเอง ที่มาถึงชา๎ไป ก็ฉันแคํ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

31 หน่ึงคําถามสองคําตอบ บางทคีวามรักไมํใชแํคํรู๎สกึ ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

32 ดูแลเขาให๎ดีดี ฉันได๎พูดคุยกับเขาแล๎ว ได๎เจอะกับเขา DA endorphine √

33 ครึ่งใจ แม๎วําเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตํเขา กัน นภัทร √

34 หมดเวลาแก๎ตัว ยกโทษให๎เธอตลอด กอดเก็บความเจ็บ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

35 ของตายที่อยากหายใจ (ละครเวทรีักจับใจ)ของชิน้น้ีมันหมดความหมาย แตํเธอยัง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

36 ชูใ๎นใจ รู๎วําทําผิด ที่ใจแอบคิดแยํงของ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

37 อยําใกล๎กันเลย เราตํางก็รู๎ดีเธอเองก็มีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

39 จะได๎ไมํลืมกัน (ภาพยนตร๑ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไมํสามารถกั้นเรา แคํหําง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

40 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เม่ือเขามา...ฉันจะไป
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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41 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง KAL √

42 คนเบื้องหลัง เขาก็รู๎วําเธอมีใคร..และก็รู๎วําฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

43 นํ้าเต็มแก๎ว วัน วันที่เป็นอยูํ เฝ้าทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

44 ความรักทําให๎คนตาบอด รู๎ วํามันไมํสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

45 คนไมํเจียม (ละครเกํงไมํเกํงไมํเกี่ยว) ฉันกลายเป็นคนอยํางน้ีได๎ยังไง พลพล √

46 เพื่อน (ภาพยนตร๑รัก สาม เศร๎า) อาจจะดูเหมือนไมํมีอะไรที่แปรผัน พั้นช๑ X

47 ความจริงเสมือนฝัน (ละครกลกิโมโน) ได๎เห็นได๎เดินใกล๎กันกับเธอแคํน้ี ป๊อป ปองกูล √

48 แคํคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะให๎เธอให๎ความสําคัญ ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

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

50 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมต๎องมาพร๎อมกัน ทาทา ยัง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259253 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/06/2559 1 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

2 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

3 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

5 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

7 ลํองเรือหารัก ลํองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

8 ที่รักเรารักกันไมํได๎ ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมํได๎ เปาวลี พรพิมล √

9 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

11 นํ้าชแีหํงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

12 แก๎วรอพี่ พี่จ๐าพี่สญัญาปีน้ีแล๎วไมํมาแตํง ตําย อรทยั √

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

14 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา เปาวลี พรพิมล √

15 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 สงํขําวทดิมั่น ฝน ธนสนุทร X

17 ภูพานสะอื้น ภูพานสงูตระหงํานเง้ือมฟ้า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

19 คิดถึงบ๎านนา เด็กบ๎านนอกมาอยูํบางกอกตั้งหลายปี ตําย อรทยั X

20 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูํดี ขอให๎มีโชค จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

23 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

25 ขอมองชัว่คราว ให๎ชายใจเหงาขอมองชัว่คราวได๎ไหม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

27 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแล๎ว น๎องแก๎ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

28 ขอใชส๎ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

29 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

31 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

33 คอยรักที่สถานี ยืนชะเง๎อคอยเธอจะกลับมาหา ฝน ธนสนุทร X

34 นครโคราช โอ๎น๎องเอย..ไมํนึกเลยจะเป็นไปได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

35 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก เปาวลี พรพิมล √

36 หัวใจที่ใชแ๎ล๎ว คนสูช๎วิีตอดีตไมํสวยหรอกน๎อง วันวาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

37 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 น๎องไมํมีสทิธิ์ ถึงพี่สดุที่รักปานดวงใจ เพลงน้ีขอมอบ ตําย อรทยั X

39 กอดไมํถอดแขน แมํแก๎มขาวๆ รักเจ๎าเข๎าแล๎ว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาให๎หนํวงหนัก เปาวลี พรพิมล √

41 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟังลํา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

42 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร √

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

44 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

46 ฝากใจไว๎ที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไว๎ที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

47 สาวเอเอ็ม บ๎านนานํุงถุง บําหาบกระบุงลุยนา ฝน ธนสนุทร X

48 อีสาวทรานซีสเตอร๑ ฉันคนชาวนาหน๎าตาเซํอ เปาวลี พรพิมล √

49 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

50 หนํุมนาข๎าว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนลูกทุํงบ๎านของพี่ทํานา ทํานา ปลูกข๎าวทกุเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559055 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

2 AROMA ทกุครั้งเวลาที่ไมํมีใคร ได๎แตํนอนมอง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

3 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น Jetset'er √

4 มีแตํคิดถึง เหมํอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง Calories Blah Blah X

5 ไมํอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสยีงหัวใจสะทอ๎น อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

6 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

7 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม มาตัง ระดับดาว √

เสน่ห์ลูกทุ่ง ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Cover Night : Lonely in the rain
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 18/24



8 ขอได๎ไหม ฉันคงไมํดีใชไํหม ถึงทําให๎เธอต๎องหมางเมิน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

9 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย กะลา √

10 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ ณัฐ ศักดาทร;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

11 รอแล๎วได๎อะไร มันคงต๎องถึงเวลา ที่เธอต๎องพูดความจริง มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

12 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

13 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

14 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

15 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

16 เพลงน้ัน เพลงแผํวเบาแวํวมา เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

17 ไมํลืม ในมุมหน่ึงบนทางอันยาวไกล คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ณัฐ ศักดาทร √

19 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

20 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

21 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน INSTINCT √

22 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง หน่ึง ETC √

23 ทางของฝุ่น(Dust) อยําให๎ฉันรั้ง เธอไว๎เลย จากตรงน้ี บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

24 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี 25 Hours √

25 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชา๎ลืมตาข้ึนมาก็เจอแตํเรื่องเดิมๆ แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า √

26 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น นท พนายางกูร;ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

27 ฟ้ายังมีฝน ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ชนิ ชนิวุฒ √

28 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

29 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก กัน นภัทร √

30 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ 25 Hours √

31 เสยีใจ ฉันเคยอยูํใกล๎เธอ ยิ่งกวําใครในโลกเลย อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

32 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา แดน วรเวช ดานุวงศ๑ √

33 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน POTATO √

34 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

35 เหตุผล แคํอยากให๎รู๎ไว๎ วําฉันไมํเคยรักใคร ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

36 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พร๎อมรอยนํ้าตา ณัฐ ศักดาทร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259338 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

2 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

3 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

4 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

5 ภาพทรงจํา Mahafather X

6 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

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

8 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

9 ขัดใจ COLORPiTCH X

10 คนทางน้ัน GiFt My Project X

11 เสร็จแล๎ว วง L.ก.ฮ. X

12 สบายดีไหม PARATA X

13 ทําไมไมํคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตํเหมือนทกุอยํางจะ S.D.F √

14 หน๎าร๎าย ร๎าย ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

15 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

16 ฟังเข๎าใจแตํไมํรู๎สกึ รัก คําน้ีเธอแปลวําอะไร ถ๎าแปลวํา 7 DAYS CRAZY √

17 คนที่เธอไมํควรเผลอใจ (ล.ปีกมาร) ฟ้านําทางให๎ฉัน ได๎มาพบเจอกับเธอ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

18 สิง่มีชวิีตที่คิดได๎และเจ็บเป็น เธออยําคิดวําฉันตาบอด ไมํเห็นวํา SO COOL √

19 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

20 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

21 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

22 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

23 ไมํสําคัญอะไร เธอวําเราก็ถูกใจกัน แคํคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

24 หวังเล็ก ๆ ไมํรู๎วําเธอชอบใคร แตํรู๎ใครๆ ชอบเธอ บางแก๎ว √

25 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

26 หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด ฉันคงไมํมาตอแย TAXI √

27 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

28 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

29 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

30 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

31 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

32 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

33 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

34 ยังไงก็โดน อยํามาซ้ํา อยํามาย้ํา โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

35 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

36 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

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

38 เรี่ยมเร๎เรไร เป็นบุญที่ทําให๎มาพบเธอ ดลใจให๎เราได๎ SYAM √

39 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

40 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

41 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

รวมเพลงฮิต ร็อกติดดิน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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42 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

43 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

44 รักครั้งแรก ถึงไมํเกลียด แตํเธอก็ไมํเคยรัก บางแก๎ว √

45 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

46 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

47 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

48 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา SYAM √

49 ดอกไม๎กับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

50 คนเจียมตัว เอื้อมไมํถึงรู๎ตัวฉันดียังไกลหําง SO COOL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259255 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

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

3 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

4 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

5 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

6 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

7 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

9 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

10 ปลายสายรุ๎ง เธอ..เธออยูํแหํงไหน? แหงนมองดูทอ๎งฟ้า PARADOX √

11 ลัก วันที่เธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว๎ THE MOUSSES √

12 ร๎ายๆ Mahafather X

13 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

14 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงด๎วยคําร่ําลากัน Season Five √

15 ถ๎าเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

16 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

17 คิดถึง มองดูเสน๎ทางที่ฉันเดินอยูํ จะมีใครรู๎ BODYSLAM √

18 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

19 ภาพทรงจํา Mahafather X

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

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

22 IN MY ROOM เหมํอมองนาฬิกา ก็ไมํรู๎เวลาผํานไป หมู MUZU √

23 ไมํมีที่มา (Untitled) Ten to Twelve X

24 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

25 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

26 แดํเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว KLEAR √

27 คิดถึงให๎ตายก็ตายเปลํา ไมํอยากมีหัวใจ มีแล๎วมันทรมาน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

28 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

29 ลืมไมํลง คงไมํลืม เธอทํายังไง ถึงลืมกันได๎งํายดาย พั้นช๑ √

30 นาฬิกาเรือนเกํา นาฬิกาเรือนเกํา เวลาไมํเดินแล๎ว ปาล๑มมี่ √

31 คนบ๎า ยังเก็บเธอไว๎ในใจ แม๎เธอจะจากไป The Bottom Blues √

32 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

33 ซํอนหา(hide and seek) TATTOO COLOUR X

34 ความทรงจํา Musketeers X

35 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

36 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวําฉันยังยิ้ม หัวเราะได๎ BODYSLAM √

37 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

38 ไมํเคยจะหํางกัน แม๎วันน้ีไมํมีเธอใกล๎ๆ แตํก็รู๎วําใจ วิน ศิริวงศ๑ √

39 ละครรักแท๎ บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันต๎อง CLASH √

40 ละคอนเรื่องน้ัน จบแล๎วละคอน จากน้ีคือตอน ศิววงศ๑ แสงอํอน(ฮัท) √

41 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว PEACEMAKER √

42 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ PEACEMAKER √

43 คิดถึง รู๎ไหมวํามีคนที่เฝ้าคอย เหมํอลอย SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

44 ด๎วยความคิดถึง ด๎วยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

45 ลืมไมํเป็น ยังคงยืนที่เกํา ยังทําตัวเองเหมือนเกํา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

46 ถ๎า ถ๎าขับรถไปไมํมีเสยีงเพลง ถ๎าหํมผ๎าเอง MR.TEAM √

47 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

48 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

49 ความทรงจํา ค่ําคืนน้ีมีแตํความวํางเปลํา... POTATO √

50 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259258 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 ใจหมา T_T X

4 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

5 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

6 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

7 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

8 คนทางน้ัน GiFt My Project X

คิดถึงแฟนเก่า
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมเพลงฮิตของเด็กบ้าน ๆ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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9 ให๎ตายก็ไมํรักกัน (ล.สดุแค๎นแสนรัก) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

10 ขัดใจ COLORPiTCH X

11 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

12 เปลี่ยน ก็พอรู๎ตัวที่เราเจอกัน ไมํเรียกวํา ศรัญ แอนน่ิง √

13 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

14 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไํหมที่ฉันยังอยูํรบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ) √

15 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

16 สิง่มีชวิีตที่คิดได๎และเจ็บเป็น เธออยําคิดวําฉันตาบอด ไมํเห็นวํา SO COOL √

17 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

18 ใกล๎เกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

19 เหตุผลที่ไมํอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รู๎เราเป็นเพื่อนกันแตํฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

20 ไมํสําคัญอะไร เธอวําเราก็ถูกใจกัน แคํคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

21 ความคิดถึงไมํพึ่งปาฏิหาริย๑ เมื่อไรที่สายลมพัดผําน เน่ินนาน Pancake √

22 เธอเกํงเรื่องลืม ฉันเกํงเรื่องจํา เชือ่คนใจงํายก็มีแตํเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

23 หน๎าร๎าย ร๎าย ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

24 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันให๎เธอ จะวันไหน S.D.F √

25 รักเธอคนเดียวเทาํน้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําให๎ฉันเข๎าใจ ในคําวํารักที่ Yes'sir Days √

26 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

27 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหํางกันแคํไมํนาน กะลา √

28 รักเธอเพราะ คําถามที่เธอถามกันบํอยๆ ในคนเป็น AB NORMAL √

29 หน่ึงเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมํไปไหน ถ๎าถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

30 ฟังเข๎าใจแตํไมํรู๎สกึ รัก คําน้ีเธอแปลวําอะไร ถ๎าแปลวํา 7 DAYS CRAZY √

31 บอกฉันวําเหงาแล๎วเขาไมํวําเหรอ ผิดแล๎วเธอโทรมาเบอร๑ผิดแล๎ว SO COOL √

32 ใสใส แนํใจหรือเปลําวําเราไมํเคยรักกัน NOS √

33 จริงใจไมํจริงจัง เธอไมํเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมํเคย Pancake √

34 ทําใจให๎ชนิ ทําใจให๎ชนิถ๎าวันน้ันไมํมีเธอ หากจะต๎อง กะลา √

35 เหลือเป็นคนสดุทา๎ย อยูํคนเดียวมานานแสนนาน ในจักรวาลน้ี ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ) √

36 สมองสัง่ให๎ลืม หัวใจสัง่ให๎จํา ในสมองมันสัง่ให๎ลืมเธอไป แตํหัวใจ SO COOL √

37 ห๎ามใจไมํให๎คิดถึง หนาวเมื่อไหรํ จําได๎ไมํลืมวําเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

38 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

39 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

40 สดุฤทธิ์ (ละครรักสดุฤทธิ์) ในเมื่อชวิีตมันเป็นของเรา จะไมํขอให๎ S.D.F √

41 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

42 อยํามาเยอะ ก็ถามตรงๆ เธอน้ันเป็นอะไร จะไปที่ไหน SHADE √

43 ฆําเวลาหรือวําคิดถึง เธอฆําเวลาหรือวําเธอคิดถึงกัน FUNKY BURGER √

44 คูํกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

45 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

46 บ๎าคิดถึง ทกุทกุเชา๎บนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

47 มนุษย๑ลํองหน อยูํที่ไหนลํะความรัก อยูํที่ไหนลํะคํา Yes'sir Days √

48 ไมํรักดีแตํรักเดียว ทําน่ันไมํได๎ ทําน่ีก็พลาดไมํคํอยจะเอาไหน FUNKY BURGER √

49 L.O.V.E.(ภ.LOVE SYNDROME รักโงํโงํ)OH..BABY (L) มองทางโน๎นไมํมี โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

50 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259237 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

3 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุํนไอไปเลี้ยงหัวใจไมํพอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

4 ปลายทางของความคิดถึง แคํมองขอบฟ้า ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

5 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

6 คนอะไรก็ไมํรู๎ เป็นคูํกันแล๎ว เขาวําไมํแคล๎วกันหรอก พี สะเดิด √

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

8 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 คิดถึง...คิดถึง อยูํๆ ความเหงา ก็เข๎าสงิสูหํัวใจ โกไขํ √

10 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

11 ขอใชค๎ําน้ีกับเธอ เธอรู๎ไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

12 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

14 ยิ่งกวําคําวํารัก มากกวําคําวําใชํ คะแนใจ ต๎องให๎เธอเกินร๎อย ให๎เธอน๎อยกวํา ตั๊กแตน ชลดา √

15 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

16 ได๎สบตาดีกวําน่ังคิดถึง รักกัน..ก็ต๎องยอมไว๎ใจ มีคนพูดไว๎.. เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

17 รู๎จักความรักเมื่อรู๎จักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได๎ หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 ด๎วยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลด๎วยคิดถึงกัน ตําย อรทยั √

19 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

20 ไมํอยากเป็นคนรักเธอข๎างเดียว ไมํอยากเป็นคนรักเธอข๎างเดียว อยากเป็น เปาวลี พรพิมล √

21 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

22 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ โกไขํ √

23 คิดถึงกันจริงหรือเปลํา อยํามาพูดเลยวําคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

24 คิดถึงเหลือเกิน ไฟลางๆ แสงนีออนที่หลากสี แชมํ แชมํรัมย๑ √

25 ขอแสดงความคิดถึง ไมํวํางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝ้าคิดถึง แสน (นากา) √

26 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

27 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

28 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาห๑จะมีวันหน่ึง ซึ่งเราได๎นัด เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

เพลงรัก เพลงคิดถึง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 21/24



29 โอ๏ย..คิดถึงจัง อยูํหํางๆทางด๎านน้ี เสาทวีียังจูนไมํติด ดอน ปาละกุล √

30 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โก๐บ๎านนอก ล๎างสต็อก พี สะเดิด √

31 รักบ๎าง คิดถึงบ๎าง คลื่นก็ยังกลับมาซบทราย รําพันวําใจคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

32 คนอยูํไกลคิดถึงไหมน๎อ ชะเอิงเอํอ ชะเอิงเออ เอิ้ง เอ๏ย คนอยูํ แพรวา พัชรี √

33 ได๎ยินแล๎วจ๎าวําคิดถึง พกติดหัวใจ เอาไว๎ใชง๎านเสมอ ก็คือภาพเธอ จั๊กจั่น วันวิสา √

34 อยากหายใจข๎างๆเธอ น่ีหมากหอยคัน หรือมันคนสวยกันแนํ พี สะเดิด √

35 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

37 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

38 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมํรู๎ยังจําได๎ไหม คนเคยให๎ใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

40 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

41 สมมุติวําเรารักกัน คําหน่ึงคําวํารัก ไมํเคยรับมาจากใคร จั๊กจั่น วันวิสา √

42 รักเสมอไมํวําอยูํไหน แสงดาว สอํงกรทบใจเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

43 ปลายก๎อยของความฮัก จากลูกสาวของแมํเข๎ามาเป็นลูกจ๎าง ตําย อรทยั √

44 วํางๆอยําลืมคิดถึงกัน คนมีเสนํห๑อยํางเธออยูํไหนก็ได๎แฟน ตั๊กแตน ชลดา √

45 ผ๎ูหญิงคนหน่ึงที่มีรัก ทําไมต๎องยอมเธอหมดหัวใจ ถามตัวเอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

46 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมํชอบสกันิด โกไขํ √

47 รู๎หรือเปลํา ใครเขาคิดถึง ทางโน๎น ร๎อนหนาวยังไงป่านน้ี รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

48 ทางลัดของคนรอ เจอความคิดถึงของฉัน นอนหนาว ตั๊กแตน ชลดา √

49 เมื่อถูกความรักหาเจอ ถ๎าไมํลําบาก ฝากเก็บแววตา...น้ันไว๎ จั๊กจั่น วันวิสา √

50 รักนะ จุ๏บๆ ใครกันน๎า ที่ทําให๎ฉันอํอนไหวได๎ขนาดน้ี แพรวา พัชรี √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559054 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 คิดฮอดวันละหนํอย เก็บคําวําคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 สกัคนที่เข๎าใจ หนุนตักฉันได๎นะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุข๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259339 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 รับได๎ทกุอยําง รู๎อยูํแกํใจวําเธอไปไหนมา เห็นอยูํตําตา CLASH √

2 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม CLASH √

3 เธอจะอยูํกับฉันตลอดไป ความเป็นจริงวันน้ีแม๎ทําให๎เราต๎องปวดใจ CLASH √

4 ขอเจ็บแทน ยอม..ให๎เธอทิ้งไปเจอคนใหมํๆ CLASH √

5 กอด ฉันเคยบอก รู๎สกึจะเมื่อวันกํอน ซึ่งเธอ CLASH √

6 หนาว ฉันดูรูปถํายฉันมองภาพเธอ แม๎วําภาพ CLASH √

7 ปฏิเสธไมํได๎วํารักเธอ (ละครเธอกับเขาและฯหยุดตัวเองยังไง ฉันไมํควรปลํอยใจ CLASH;KAL √

8 ฝากความยินดี อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง CLASH;KAL √

9 จะไมํรับปาก ไมํวําเธอจะเป็นของใครมากํอน CLASH √

10 เกินคําวํารัก ตั้งแตํวันที่ได๎เจอเธอ...เทาํที่จําเธอ CLASH √

11 เขาชือ่อะไร เขาชือ่อะไรบอกกันได๎ไหมคนดี CLASH √

12 มือที่ไร๎ไออุํน จากวันน้ัน ที่ได๎เจอกับเขา ฉันก็พอ CLASH √

13 รักเองช้ําเอง ตั้งแตํฉันคุยกับเธอ บอกเลยเข๎าใจผิด CLASH √

14 ค๎างคา ไมํไหว คาใจมาเรื่อยมานาน พอสกัที CLASH √

15 ไฟรัก ไฟทวํมใจ ไมํเคยได๎มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

16 รักจริงรักปลอม เธอเปลี่ยนจากรักปลอมเป็นรักจริง CLASH √

17 ถอนตัว คิดถึงสกัเทาํไรโทรไปหาก็ไมํควร CLASH √

18 ซบที่อกฉัน เรื่องที่เคยผํานมา ตัวฉันไมํเคยโกรธ CLASH √

19 เกินกวํารัก เธอดุจดาว สอํงสกาวแสงนวลผํอง CLASH √

20 เพ๎อ ฉันตอนน้ีไมํมีความหมาย ที่จะให๎ CLASH √

21 เพลงผีเสือ้ ถ๎าในโลกน้ีเธอคือดอกไม๎ ฉันก็เหมือน CLASH √

22 อ๎างว๎าง เธอคือคนที่ฟ้าจงใจกําหนดไว๎ ขีดชวิีต CLASH √

23 ไออุํนรัก แดดจางๆ ที่เคยสาดสอํง บอกตรงๆ CLASH √

24 เธอคือนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลําเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

25 ความทรงจําครั้งสดุทา๎ย(The Last Memorial)เหตุผลของการจากลาจากกันและกัน CLASH √

26 เพลงรักพันธุ๑ X (ORIGINAL VERSION)รักรักเธอแคํไหนให๎นายเทาํน้ัน CLASH √

27 นางฟ้าคนเดิม ดอกไม๎ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด ไมํชา๎ก็ CLASH √

กีตาร์หวาน ไผ ่พงศธร
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

CLASH BEST ROCK COLLECTION
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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28 ปฏิเสธรัก ก็รู๎มันไมํดีที่เราทําแอบคุยแอบรัก CLASH √

29 เจ๎าหญิงนิทรา น่ังมองเธอเน่ินนาน เห็นตาเธอพริ้มหลับ CLASH √

30 ละครรักแท๎ บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันต๎อง CLASH √

31 ร่ําร๎อง เธออยูํไหน อยากจะรู๎วําตัวเธออยูํไหน CLASH √

32 โอ๎ความรัก ยับยั้งหัวใจเทาํไร ก็ไมํอาจปัดความรัก CLASH √

33 แพ๎ชาํงมัน ก็อยากให๎เธอรับปาก ถ๎าหากวําใจ CLASH √

34 เลิกงอน รถมันติดก็เลยมาชา๎ เธอเองก็รู๎ CLASH √

35 เบาหวาน หวานเกินไปจนใครตํอใครรุมตอม CLASH √

36 Thai Girls สาวจีนไปจนอเมริกัน ดูยังไงก็ไมํเห็น CLASH √

37 ยิ้มเข๎าไว๎ โอ๏ะโอว๑..นํ้ามันก็แพงต๎องเปลี่ยนเป็น CLASH √

38 หยุดฝันก็ไปไมํถึง มีคนเป็นล๎านต๎องหยุดตัวเอง CLASH √

39 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

40 เรื่องการรัก(Lovitic) จะมัวมาตีกันทําไม สนุกใชไํหมที่ต๎อง CLASH √

41 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

42 ซากคน ก็กูํก็ร๎องกันเข๎าไป ผิดถูกไมํรู๎ไมํ CLASH;Retrospect √

43 ทา๎ชน (Crashing) ลูกผ๎ูชายไมํดีก็ตาย ไมํวําลงนํ้าหรือวํา CLASH √

44 เมืองคนเหล็ก 2004 เมืองๆ น้ีกําลังจะเป็นเมืองร๎าง CLASH √

45 ใสรํ๎ายป้ายสี คุณเคยใชไํหมไมํได๎ดี ทําดีเทาํไหรํ CLASH √

46 REBIRTH ทะเยอทะยานให๎พอ ยากเย็นเทาํไรไมํทอ๎ CLASH √

47 It's Gonna Be Ok ได๎โปรดลองฟังฉันสกันํอยเธอ CLASH √

48 Love Does Exist Love does exist...Love does exist... CLASH √

49 ลางสงัหรณ๑ I feel presage I feel presage...รับรู๎ได๎ถึงอาการ CLASH √

50 เพลงสดุทา๎ย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตํเธอ แตํเธอ CLASH √

51 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

52 รอพี่กํอน เก็บใจเอาไว๎รอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

53 อยํา Say Yes ลองมองๆวําเธอคงไมํมีแฟน ไมํมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259266 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา ชรินทร๑ นันทนาคร √

2 แสนแสบ อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ ชรินทร๑ นันทนาคร √

3 ทาํฉลอม พี่อยูํไกลถึงทาํฉลอม ชรินทร๑ นันทนาคร √

4 แมํกลอง สายชลแมํกลองเหมือนดังละออง ชรินทร๑ นันทนาคร √

5 สาวนครไชยศรี บุญน๎อมใจพี่ให๎มาพบ ได๎ใกล๎ชดิโภสพสาว ชรินทร๑ นันทนาคร √

6 ทุํงรวงทอง ทุํงเอ๐ยทุํงรวงทองเห็นข๎าวออกรวง ชรินทร๑ นันทนาคร √

7 ตะวันยอแสง ตะวันยอแสงสแีดงคล้ํา คล๎ายกลําวคําอําลา ชรินทร๑ นันทนาคร √

8 เพราะขอบฟ้ากว๎าง ป่านน้ีแก๎วตานิจจาคอยพี่ ชรินทร๑ นันทนาคร √

9 ครวญ เมื่ออยูํริมฝ่ังชล ฉันยลทกุยามเย็น ชรินทร๑ นันทนาคร √

10 ในฝัน ในฝันฉันเฝ้าเห็นจันทรา ชรินทร๑ นันทนาคร X

11 ดวงใจในฝัน รําพึงรําพันฝันรัก รักเคยใฝ่หา ชรินทร๑ นันทนาคร X

12 เมื่อคืนน้ี เมื่อคืนน้ีคนดีของพี่ไมํงอน น๎องยัง ชรินทร๑ นันทนาคร √

13 ค่ําแล๎วในฤดูหนาว พอยํางเข๎าเขตหน๎าหนาว ชรินทร๑ นันทนาคร X

14 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชาํงมีมนต๑ขลัง ชรินทร๑ นันทนาคร √

15 เดือนหงายที่ป่าซาง คืนใดเดือนหงาย คล๎ายมนต๑ต๎องใจ ชรินทร๑ นันทนาคร √

16 หยาดรุ๎ง หยาดรุ๎งงามราวดวงดาวรุํง ชรินทร๑ นันทนาคร √

17 โคมทองแหํงชวิีต เธอเอาดวงใจพี่ไปครองอยูํ ชรินทร๑ นันทนาคร X

18 เพื่อน๎อง เพื่อน๎องพี่ปองหมายพยายาม ชรินทร๑ นันทนาคร √

19 ปานทพิย๑เทพี งามเอ๐ยแมํงามเพียงหยาดฟ้า งามเสยีจน ชรินทร๑ นันทนาคร √

20 เน้ือทองของพี่ เน้ือทองของพี่เจ๎าหนีพี่ไป แรกเจ๎ารักพี่ ชรินทร๑ นันทนาคร √

21 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ชรินทร๑ นันทนาคร √

22 ทาสทรมาน ดวงตะวันลับทวิแมกไม๎ ใจพี่ก็หายหายลับ ชรินทร๑ นันทนาคร √

23 สงขลา สงขลาฝ่ังนท ีกลิ่นสารภียังตรึงเตือน ชรินทร๑ นันทนาคร √

24 กรุงเทพฯ โอ๎ กรุงเทพฯ เทพเศกสวรรค๑ ชรินทร๑ นันทนาคร √

25 วันเพ็ญ วันเพ็ญเห็นหรือไมํวําวันเพ็ญแลเดํน ชรินทร๑ นันทนาคร X

26 เชยีงรายรําลึก ณ ราตรีหน่ึงซึ่งยังฝังใจ เชยีงรายฟ้าแจํม ชรินทร๑ นันทนาคร X

27 กว๏านพะเยา โอ๎ธารสวรรค๑กว๏านพะเยา ชรินทร๑ นันทนาคร √

28 บางหลวง โอ๎คลองบางหลวงถ่ินน้ีพี่ยังแสนหํวง ชรินทร๑ นันทนาคร X

29 หัวหินสิน้มนต๑รัก หัวหินเป็นถ่ินสญัญา จากไปกลับมาผิดหวัง ชรินทร๑ นันทนาคร X

30 สายชล สายเอยสายชล ใสเย็น ชรินทร๑ นันทนาคร √

31 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไป ชรินทร๑ นันทนาคร √

32 รักไมํมีพรมแดน ยอดรักฉันน้ียังรักเธอ รักเธออยูํเสมอ ชรินทร๑ นันทนาคร √

33 คิดถึง จันทร๑กระจํางฟ้านภาประดับด๎วยแสงดาว ชรินทร๑ นันทนาคร X

34 นึกถึง ทกุๆนาท ีที่พี่น้ีอาวรณ๑นึกถึง ชรินทร๑ นันทนาคร √

35 คําวิงวอน ไกลสดุขอบฟ้าสเีงินยวง ห๎วงสวรรค๑ ชรินทร๑ นันทนาคร √

36 ดอกแก๎ว แก๎วดอกน้ีหอมยวนฤดีพี่อยูํทกุวัน ชรินทร๑ นันทนาคร √

37 ฝันดี ฝันดีเถิดนะคนดีจากกันคืนน้ีขอพี่อยําตรม ชรินทร๑ นันทนาคร √

38 ขอพบในฝัน ฉันชืน่ใจเมื่อได๎เห็นหัวใจเต๎น ชรินทร๑ นันทนาคร √

39 เห็นคุณแล๎วอดรักไมํได๎ ยอดหณิงงามยิ่งคําชม พบคุณแล๎ว ชรินทร๑ นันทนาคร √

40 ยามชงั ยามชงัพี่ยิ่งช้ําทกุยามเชา๎ ชรินทร๑ นันทนาคร √

41 อาลัยรัก ฉันรักเธอรักเธอด๎วยความไหวหว่ัน ชรินทร๑ นันทนาคร;มาชาํ วัฒนพานิช √

42 ปาริชาต กลิ่นลํองลมมาหอมปาริชาติสวรรค๑ ชรินทร๑ นันทนาคร;อรวี สจัจานนท๑ √

43 แตํปางกํอน รอคอยเธอมานานแสนนาน อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร X

44 รักฉันนาน ๆ ช. รักฉันนาน ๆ อยํารานร๎างหําง อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร X

กล่อมกรุง ชรินทร์ นันทนาคร
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45 สกัขีแมํปิง ช.โอ๎กุศลดลพี่มาพบเจ๎า ใจพี่ยังร๎อน อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

46 มนต๑รักดอกคําใต๎ พริ้วลมพัดฉ่ําดอกคําใต๎กรุํน อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

47 จูบเย๎ยจันทร๑ ช.โอ๎ นวลละอองน๎องจะเหนียม อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

48 นกเขาคูรัก ช.โนํนแนะนกเขาคู อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

49 ฉอเลาะรัก ช.พิศวาทชืน่ชมรักรื่นรมย๑สูสํม อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

50 สญัญารัก รักเอยน๎องเองยังเฝ้าเฉลียว อรวี สจัจานนท๑;ชรินทร๑ นันทนาคร √

51 หยาดเพชร เปรียบเธอเพชรงามนํ้าหน่ึง ชรินทร๑ นันทนาคร √

52 สกัขีแมํปิง ช.โอ๎กุศลดลพี่มาพบเจ๎า ใจพี่ยังร๎อน ชรินทร๑ นันทนาคร √

53 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา ชรินทร๑ นันทนาคร √

54 ทาํฉลอม พี่อยูํไกลถึงทาํฉลอมแตํพี่ไมํตรอม ชรินทร๑ นันทนาคร √

55 ทาสเทวี บุญฉันมีแตํคงไมํถึง ฟ้าจึงไมํเวทนา ชรินทร๑ นันทนาคร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259275 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/06/2559 1 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

4 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

8 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

9 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

10 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

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

13 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

14 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

15 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

16 ความต๎องการทางแพทย๑สงู เจ็บเกินจะเจอหน๎าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

17 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

18 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมํเคย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

19 อยูํในสายตาแตํนอกหัวใจ เราอยูํใกล๎กันแคํน้ี แตํรู๎ไหมคนดี บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

20 เจ็บที่ต๎องจําย อยูํได๎เพราะยอม ยอมได๎เพราะรัก แพรวา พัชรี √

21 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

24 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ได๎หรือเปลํา บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

25 รักก็บอก ไมํรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤด)ีก็เป็นคนแบบน้ี ฉันเกิดมาก็เป็นอยํางน้ี แพรวา พัชรี √

26 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

27 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

28 เชือ่ใจเธอแตํไมํไว๎ใจเขา เข๎าใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงํายกับใคร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ๎คียงบํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

31 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

34 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

35 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

36 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

37 หัวหน๎าแก๏งค๑สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกํา ที่มีแตํความวําง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

39 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

40 ความเหงาไมํเข๎าใครออกใคร ก็ความอ๎างว๎างมันไมํเคยบอก วําจะ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

41 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

42 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

43 สะดวกคุยหรือเปลํา เธอเป็นคนดีที่มีเจ๎าของ หลังจากแอบมอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

44 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

45 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 หาทางจบ..ก็พบแตํความคิดถึง แผลใจต๎องรักษาด๎วยคําวําจบ ตําย อรทยั √

47 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

48 หนํุมรถไถ-สาวไรํอ๎อย ช.หัวใจไอ๎หนํุมรถไถ พี่จอดเอาไว๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร;หนิม คนึงพิมพ๑ √

49 รถคันน้ีศรีสะเกษ ไมํใชสํเีหลืองไมํใชสํแีดง ไมํชอบว่ิงแซง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;เสถียร ทํามือ;ศร สนิชยั √

50 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

ลูกทุ่งฮิตติดรถ
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