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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259420 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/08/2559 1 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

2 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

6 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

8 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

9 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

11 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

13 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

14 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

15 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

16 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

18 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

20 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

21 อยําแคร๑คนที่บํฮัก เก็บมาคิดทําไม แคํคําของคนที่ใจหมดฮัก ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

22 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

23 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

25 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

28 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

29 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

30 น๎องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบํหยุด หรือวําเขาบํฮู๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

31 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

32 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

34 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

35 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

36 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

38 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

39 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

40 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

42 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

43 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

44 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

45 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

47 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

48 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559064 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/08/2559 1 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

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

3 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

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

6 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

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

9 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

ลูกทุ่งแกรมม่ี บ๊ิกฮิต 2559

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2559
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10 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

12 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

13 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

15 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

16 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

17 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

18 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

19 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

20 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน เปาวลี พรพิมล √

21 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

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

23 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259419 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/08/2559 1 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณ๑ ที่คนทั่วๆไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

2 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

3 สองคนในรํางเดียว (ซีรีส๑ไดอารีส๑ตุ๏ดซีส๑ความรักมันเป็นอยํางน้ี จีน กษิดิศ √

4 คืนสดุทา๎ย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทกุที ภาสกร รุํงเรืองเดชาภัทร๑ √

5 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ ฮัท THE STAR 8 √

6 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไว๎สกัหนํอย จับมือฉันไว๎นานนาน เพลงบรรเลง √

7 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

8 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา √

9 ลืม สิง่ที่ใจฉันได๎สมัผัส เมื่อเวลาที่เรา แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑;ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);กิ่ง เหมือนแพร√

10 ใครสกัคน ตื่นข้ึนมาทกุวัน ฉันยังเหมือนเดิม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

11 ปลายฟ้า ปลายฟ้า...แคํหลับตาลงคงพบกัน ป้อม ออโต๎บาห๑น X

12 ฉันรู๎ ฉันรู๎ อาจไมํมีคําสญัญา อาจไมํมี ศุภกิจ กัลยาณกุล √

13 รู๎วํามันไมํจริง รู๎ตัวเองหรือเปลํา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 เหน่ือยเกินไปหรือเปลํา เหน่ือยเกินไปรึเปลํา กับความรักของเรา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ไอซ๑ ศรัณยู√

15 อยูํคนเดียว อยูํคนเดียวอยูํตรงน้ีและคิดถึงเธอ วงศ๑วิช วรรณศรียพงษ๑ √

16 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

17 ของที่เธอไมํรัก ของที่เธอไมํได๎รัก สกัพักเธอคงจะ สริิรัตน๑ คําหงศ๑ษา √

18 อยําทําอยํางน้ีอีกเลย สิง่ที่ฉันทําไปใจรู๎ดีวําผิด วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) √

19 เก็บเอาไว๎นะ มองนาฬิกา จะให๎เวลาหยุดอยํางไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

20 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง บัวชมพู ฟอร๑ด;พิมพ๑มาดา บริรักษ๑ศุภกร(ZAZA);กัลยา จิรชยัศักดิ์เดชา (มด)√

21 อะไร เธอมองอะไรกันนะ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

22 สอํงกระจก ก็ไมํรู๎วําทําอะไรผิดชวิีตจึงได๎เป็น สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 ขอคืน ใจดีๆ ให๎เธอไว๎เก็บ ศุภกิจ กัลยาณกุล √

24 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน กบ ดวงฤทยั ดีแฉล๎ม √

25 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

26 ฉันเองก็เสยีใจ เป็นเพราะเธอไมํรับรู๎ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

27 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

29 คนทั้งคน ไมํจําเป็นต๎องเสยีใจ ไมํต๎อง จารุวรรณ บุญญารักษ๑ (บีม) √

30 เวลากับใจคน ฉันไมํคิดแค๎นและไมํเคืองอะไรเลย KAL √

31 ฉันคนน้ีก็คน เห็นฉันเป็นตัวอะไร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

32 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน พัชรา ดีลํา √

33 จากคนรักเกํา เธอไมํชอบไปไหนคนเดียว เธอไมํชอบ แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

34 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีต๎องมา พริมาภา กรโรจนชวิน (นก KPN) √

35 ตัดสนิใจ ฉันก็รู๎วําเธอเสยีใจเทาํไหรํ ปัณณวัชร๑ ภักดีฐิติฐากรณ๑ √

36 ไมํให๎เธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป กิ่ง เหมือนแพร √

37 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา วง พาย √

38 ควันไฟ อยูํคนเดียวกับความเดียวดาย วงศ๑วิช วรรณศรียพงษ๑ √

39 ความลับ ฉันไมํรู๎ เหตุใดจึงมารักเธอ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

40 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา ต๎าร๑ MR.TEAM √

41 ปวดใจ อยูํอยูํกันไปไมํมีความหมาย ฉันก็เบื่อ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

42 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ เสาวนิตย๑ นวพันธ๑(กบ) √

43 ความรักทําให๎คนตาบอด รู๎ วํามันไมํสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

44 เธออยูํไหน มันทกุข๑ใจ มันทรมาน มันลนลาน ต๎าร๑ MR.TEAM √

45 คนไมํมีวาสนา ฉันมันไมํมีวาสนา ขอเธอน้ันอยํา โอ๐ (วงลําดวน) √

46 เวลากับคนสองคน วันเวลาได๎นําพาทกุอยําง ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

47 รักเธอข๎างเดียว ฉันอยูํตรงน้ี เธออยูํตรงน้ัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

48 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

49 วันน้ี..วันสดุทา๎ย วันน้ี ฉันมีแคํวันน้ี ที่ฉันจะได๎ม.ี. ก๎อย ชดิชนก มัญชรุัตน๑ √

50 ขอบฟ้าไมํมีจริง (ละครลายหงส๑) หากย๎อนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259424 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/08/2559 1 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X
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3 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

6 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

7 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

8 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

9 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

10 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

11 หิ่งห๎อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน๑ X

12 ยอมปืนต๎นง้ิว ก็รู๎วําเขาคนน้ัน..สําคัญแคํไหน ดวงตา คงทอง X

13 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 บํตายอ๎ายคงบํเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

15 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

16 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

17 โสดก็เหงา รักเขาก็เจ็บ ปอ อรรณพ X

18 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

19 ฝากไว๎ อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

20 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

21 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

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

23 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

25 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

27 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

28 อยําให๎ผัวรู๎ อัมพร แหวนเพชร X

29 ผัวทิ้ง กล๎วย คลองหอยโขํง X

30 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยํางเข๎าสูเํขตฤดูฝนพรํา เปาวลี พรพิมล √

31 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

32 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

34 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

37 สงสยัใจไมํรอด อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

38 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

39 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

40 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

41 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

42 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

43 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

46 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

47 รอเด๎อคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวําแฟนเป็นต๎นทนุใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 สะดวกคุยหรือเปลํา เธอเป็นคนดีที่มีเจ๎าของ หลังจากแอบมอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

49 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ได๎หรือเปลํา บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

50 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259362 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/08/2559 1 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

2 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 เวียนหัว ไมํดูไมํแลไมํแคร๑ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

5 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

6 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

7 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

8 เรื่องมันจําเป็น เรื่องมันจําเป็น ของมันจําเป็น ใหมํ เจริญปุระ √

9 บอกแล๎วแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

10 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

11 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ๎ ไมโคร √

12 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 ใครสญัญิงสญัญา ไมํเคยสญัญิงสญัญา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

14 รสชาติความเป็นคน เก็บมานานสงสยัเต็มทน มาชาํ วัฒนพานิช √

15 หลบไปให๎พ๎น เมื่อทนไมํไหว หัวใจ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

16 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

17 เขียนไว๎ข๎างเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูํลับๆ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

18 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว √

20 ฟ้าคงสะใจ อยูํคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

21 ตํอไปน้ีไมํมีใคร เพราะฉันรู๎ดีวําคง ใหมํ เจริญปุระ √

22 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ฮิตล้านตลับ 2
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23 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

24 อยําให๎ถึงวันน้ันเลย คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

25 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

26 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

27 ไมํเอาลํะ ปิดตาปิดหู ล็อกประตูไว๎ให๎ดีดี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

28 รักเธอให๎ผูก (หรือเปลํา?) รักยาวให๎บั่น ถ๎ารักสัน้ ก็ให๎ตํอ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

29 อยากมีภาระ ก็มีใครใคร เขาก็บอกกัน นิโคล เทริโอ √

30 ปัญหาโลกแตก รักน้ันเป็น เชนํไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

31 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแตํเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

32 สงบศึก เห็นทตี๎องยอมสงบศึก ทั้งฉันและเธอ ทาทา ยัง √

33 HAPPY ENDING พบเจอกันเมื่อไรมีแตํปัญหา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

34 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานํะชอบ เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

35 ฝากฟ้าทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

36 ฉันโกหกเธอ เธอจําได๎ไหม สิง่ที่ฉันได๎เคย นิโคล เทริโอ √

37 ผิดอะไรหรือ รู๎ก็แตํเพียง เธอคิดจะเดินไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

38 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ป่วยการ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

39 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

40 อยากจะร๎องไห๎ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหมํ เจริญปุระ √

41 เงียบๆ คนเดียว อยํามาให๎เจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

42 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

43 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

44 ไดโนเสาร๑ ไดโนเสาร๑ เจ๎าไดโนเสาร๑ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

45 สองเวลา ถึงแม๎เราจะหํางกันไป ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

46 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

47 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ เอ็กซ๑ วาย แซด √

48 เดี๋ยวนะ ทางซ๎ายก็มีคนเชยีร๑ ทางขวาก็มีคนเชยีร๑ นัท มีเรีย √

49 ขอให๎โชคดี แล๎วเธอก็บอกวําเธอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

50 หลงหลงลืมลืม หลงหลงลืมลืมเป็นอยํางน้ี อินคา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259434 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 รอยยิ้มนักสู๎ หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกํอน LOSO √

2 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

3 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามนํ้าตาริน พลพล √

4 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

5 ดอกไม๎ให๎คุณ ขอมอบดอกไม๎ในสวนน้ีเพื่อมวลประชา สรุชยั จันทมิาธร √

6 ยิ้มเหงาๆ เศร๎างามๆ ยิ้มเหงาๆ เศร๎าพองามๆ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

7 ถึงเพื่อน ในโลกแหํงความฝัน และวันที่เป็นจริง พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

8 โดยสารมากับกําลังใจ ใต๎ตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

9 ด๎วยลมหายใจ [ลายมนุษย๑] อาจยังไมํเคยมองเห็น อาจยังไมํเป็นดั่งฝัน พลพล √

10 มหา'ลัยชวิีต ไมํมีมหา'ลัย ที่ไหนกว๎างใหญํกวําน้ี โกไขํ √

11 สดุแตํใจจะไขวํคว๎า เหมือนกําแพงถูกเขาปลํอยร๎าง ไท ธนาวุฒิ X

12 แสงดาวแหํงศรัทธา พรํางพรายแสงดวงดาวน๎อยสกาว สรุชยั จันทมิาธร X

13 คืนสูรํัง ฝนโปรย โรยอํอน มงคล อุทก X

14 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

15 ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

16 สดุใจฝัน ไมํหมดสิน้ไร๎หนทาง แม๎หวังเลือนลาง พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

17 ร๎องไห๎ด๎วยกัน ร๎องไห๎ด๎วยกัน ดีไหม ร๎องให๎มันสาแกํใจ แชมํ แชมํรัมย๑ √

18 อยากกลับไปให๎ลมใต๎กอด ลมบํายพัดฝุ่นควันกลางเมืองกรุงโชยผําน โกไขํ √

19 เหงา เคยเหงากันบ๎างไหม เคยรู๎อยูํใชไํหม พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ √

20 สวรรค๑มีตา ฟ้ามีใจ โอ๎สวรรค๑ ใครเขาวําเหมือนมีตา แชมํ แชมํรัมย๑ √

21 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

22 คิดถึง ดึกแล๎ว จะนอนก็นอนไมํหลับ ไท ธนาวุฒิ √

23 ฝันสเีทา ฝันของเธอจะเป็นสใีด อนาคตเธอคงไกล ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 เหน่ือยนักพักหีด บนหนทางของคน ที่ต๎องดิ้นรนก๎าวไป โกไขํ √

25 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนร๎องไห๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

26 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

27 อยํายอมแพ๎(โดยที่ยังไมํตํอสู)๎ เสน๎ทางน้ันฉันเคยเดินผํานมา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

28 หัวใจไมํยอมแพ๎ รักมันทําให๎ทอ๎แท ๎รักมันทําให๎เจ็บใจ แสน (นากา) √

29 เธอไมํได๎ร๎องไห๎คนเดียว(ละครรักแผลงฤทธิ์ไมํวําเมื่อวานจะร๎ายจะดี ไมํวําวันน้ี ไท ธนาวุฒิ √

30 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 ยืนหยัด ยืนยง วันที่ผํานพ๎นมา ไมํได๎รอชะตา เวรและกรรม อัสนี โชติกุล √

32 เสน๎ทางชวิีต บ๎านหนูอยูํไกล ออกไปทางทศิเหนือ LOSO √

33 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

34 รางวัลแดํคนชาํงฝัน อยํากลับคืนคําเมื่อเธอย้ําสญัญา อี๊ด (FLY) X

35 ด๎วยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทา๎ก๎าวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

36 กําลังใจ (ดั่งหยาดฝน) ในยามที่ทอ๎แท ๎ขอเพียงแคํคนหน่ึง อี๊ด (FLY) X

37 สูช๎วิีต อยูํในโลกแหํงความจริง เมื่อชวิีต ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 ให๎มันเป็นไป เมื่อมีบางครั้งที่ยังเสยีดาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

39 ถ๎าเธออยูํ ถ๎าหากจะมีสกัทาง ที่ให๎ตัวฉันได๎เดิน ไท ธนาวุฒิ √

40 โลกใบใหมํ ชวิีตแสนยินดี ได๎มีวันน้ีแสนจะมัน LOSO √

41 ไมํใชเํวลาถอดใจ ข๎อยลํะเบื่อชวิีต ดวงสมพงษ๑แตํความ เสถียร ทํามือ √

42 คนจนรุํนใหมํ ยอมทกุข๑ยอมทน ยอมให๎คนเขาหมิ่น พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิตฟ้าหลังฝนคนสู้ชีวิต
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43 มนุษย๑เงินดาวน๑ อยากได๎อะไรก็ดาวน๑ ดาวน๑ ดาวน๑ แสน (นากา) √

44 แคํน้ีก็ดีพอ ไมํต๎องรวยล๎นฟ้า ขอแคํพอมีกิน ไมํต๎องมี ไท ธนาวุฒิ √

45 เพื่อวันที่ดีกวํา บางทกี็ทกุข๑ บางทกี็สขุ มันปนเคล๎ากัน พลพล √

46 พรุํงน้ียังมาไมํถึง หากรู๎พรุํงน้ีจะเป็นอยํางไร หากรู๎อยําง ธนพล อินทฤทธิ์ √

47 ไมํทอ๎ ใจที่อ๎างว๎าง แบกความหวังเปี่ยมล๎น พลพล √

48 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

49 ทําดีได๎ดี หากเราคิดอะไร ซักอยําง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259425 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 สมศรี 1992 ขําวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

2 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

4 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

5 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

6 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

7 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

9 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

10 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

11 รักจางที่บางปะกง ใฝ่พะวงหลงเฝ้าสาวเจ๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

12 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

13 ใครมีปืนเถ่ือน ฝน ธนสนุทร X

14 ใต๎แสงนีออน คืนน้ีน๎องนอนใต๎แสงนีออน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 รถไฟสายนํ้าตา เสยีงหวูดรถไฟบาดใจน๎องให๎ต๎องเศร๎า ตําย อรทยั √

16 หนีแมํมาแพ๎รัก เมื่อกินนํ้าตาจึงรู๎คําของคําเตือนแมํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ช้ํารักจากสกล มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

18 เฝ้ารักเฝ้าคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

19 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

20 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

21 จะรักใครดี จะรักคนหนํุมก็กลุ๎มใจแท ๎จะรักคนแกํ ฝน ธนสนุทร X

22 ผ๎ูหญิงหน๎าเงิน ชืน่ใจไหมจ๏ะพอเขาวําจะ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

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

24 คนโสดประจําคอนเสริ๑ต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตํก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

25 ลูกสาวนายจ๎าง ผมยอมจํานนและพร๎อมจะทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

27 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 เผลอใจรัก เผลอใจใฝ่ปองจึงหมองหมํน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

29 เบื่อคนลวง ฝน ธนสนุทร X

30 ใครจะชวํยเชด็นํ้าตา ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

31 ช้ําใจจากไรํอ๎อย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

32 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

33 ถนนนักสู๎ เหมือนนกขมิ้นไมํมีรังนอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 ถนนค๎นฝัน เน่ินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

35 ลมร๎อนหลอนใจ ฝน ธนสนุทร X

36 คิดถึงพี่หนํอย พี่จนไปหนํอยถึงคอยไมํไหว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

37 ไปดีเถิดน๎อง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

38 ตั๋วให๎คึดฮอด อ๎ายคงบํฮักน๎องอยํางจริงใจ สิง่เว๎ากัน ตําย อรทยั √

39 หน๎าไมค๑สายเกํา หน๎าไมค๑สายเกําขอเพลงเศร๎าให๎ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

40 ลืมใจไว๎เวียงจันทร๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

41 เหนือคําสาบาน ประโยชน๑อะไรในคําสญัญา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

42 รอพี่ที่นครพนม สายลมพัดสาํเมื่อคราหน๎าหนาว ตําย อรทยั √

43 สงํฮักสงํแฮง หอมผักกะแงงผ๎ูใดหนอแกงหนํอไม๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 คิดถึงสาวนํ้าพอง จากเมืองแกํนขอน เมื่อตอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

46 ปลายทางของความคิดถึง แคํมองขอบฟ้า ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ครองแชมป์ความช้ํา ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

48 ใครลืมใครกํอน เคยรักกันปานจะกลืน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

49 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

50 ยิ่งยงมาแล๎ว ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259436 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

2 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

3 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

4 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

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

7 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หน๎าตํางถนนและร๎านริมทาง The Dai Dai √

8 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

9 อยูํๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมํใชคํนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไมํใชํ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

คิดถึงนะ

ลูกทุ่งฮิต...ทะลุล้าน
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10 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร๎อย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

11 เจตนา ตลอดเวลาที่ผํานไป ไมํมีวันใดที่ฉันลืม ปาล๑มมี่ √

12 แคํเพียงได๎รู๎ อยูํตรงน้ี ฉันคิดถึงเธอ อยูํตรงน้ัน ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ๑ √

13 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

14 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ Bowling √

15 กลัวความหํางไกล เคยรู๎สกึไหม แอบกลัวความหํางไกล โดม THE STAR 8;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

16 ความคิดถึงห๎ามกันไมํได๎ เธอคงเหน่ือยใจ เมื่อรับสายกัน สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ๏ค √

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

18 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา๎ ถามใจที่เหงา แกงสม๎ THE STAR √

19 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

20 คิดถึง มองดูเสน๎ทางที่ฉันเดินอยูํ จะมีใครรู๎ BODYSLAM √

21 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

22 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

23 อยากให๎รู๎...(คิดถึงเธอขนาดไหน) กอดตัวเองในคืนที่ลมหนาวมา เพิ่งจะรู๎ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

24 ไมํเคยจะหํางกัน แม๎วันน้ีไมํมีเธอใกล๎ๆ แตํก็รู๎วําใจ วิน ศิริวงศ๑ √

25 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

26 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

27 Miss miss ลํวงเลยกับเวลา เคลิ้มตามมวลเมฆคล๎อย PARADOX √

28 ลืมไปกํอน วันที่เธอได๎บอกลา วันที่เธอได๎บอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

29 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

30 อยากกอด ยิ่งเธอวําเธอคิดถึง ฉันก็ยิ่งจะคิดถึง รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

31 เธอทําให๎ฉันคิดถึงแตํเธอ (ละครทดัดาวบุษยาทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมํมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช๑ √

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

33 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหํางกันแคํไมํนาน กะลา √

34 ฉันคิดถึงเธอ ไมํใชเํธอ คนเดียวที่รอฉัน POTATO √

35 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

36 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

37 ห๎ามใจไมํให๎คิดถึง หนาวเมื่อไหรํ จําได๎ไมํลืมวําเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

38 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

39 ความคิดถึงไมํพึ่งปาฏิหาริย๑ เมื่อไรที่สายลมพัดผําน เน่ินนาน Pancake √

40 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

41 ถ๎าความคิดถึงฆําคนได๎ เสยีงเพลงก็ไมํชวํยเลย ทั้งที่เคย ศรัญ แอนน่ิง √

42 คิดถึง ฟ้าก็เห็นวํามีดาวซํอนอยูํ ตํางกับฉัน ไบรโอน่ี √

43 คิดถึง รู๎ไหมวําฉันเหงาใจเมื่อไมํมีเธอ Golf & Mike √

44 จดหมายจากพระจันทร๑ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟ้า ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

45 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด ลุลา √

46 ปาฏิหาริย๑ที่รอคอย เคย แอบมองเธออยํางน้ัน เคย เก็บไป Calories Blah Blah √

47 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

48 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

49 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

50 สงํเพลงน้ีคืนมาให๎ฉันที แม๎จะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟ้าทะเล จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259435 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

2 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

3 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

4 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

5 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

6 ไมํให๎เธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

7 กล๎าพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวํากับเขา POTATO √

8 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

9 น่ีแหละความเสยีใจ ทกุเรื่องราวที่เข๎ามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

10 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO √

11 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

12 แชร๑ (Share) เธอกักขังตัวเองไว๎..นานเทาํไร.. POTATO √

13 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

14 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า POTATO √

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

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

17 พูดไมํคํอยถูก ฉันก็ไมํรู๎วํานานเทาํไหรํ และก็ไมํรู๎ AB NORMAL √

18 พูดไมํคํอยเกํง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

19 เด็กกวําแล๎วไง อายุเป็นเพียงแคํสายลมผํานพัดไป AB NORMAL √

20 จะอยูํตรงน้ีจนวันสดุทา๎ย(ล.หงส๑สะบัดลาย)ความสมัพันธ๑ที่เกิดในวันที่ผําน ทําให๎ AB NORMAL √

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

22 ตัวประกอบ หลงไหลได๎ปลื้มจนลืมตัว หน๎ามืดตามัว AB NORMAL √

23 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธ๑รักใหมํ ศิริศิลป์ โชติวิจิตร X

24 เรารักกัน ตาสบตา บอกมาวําเป็นภาษาหัวใจ AB NORMAL √

25 อยําทําให๎ฉันรักเธอ อยํามองตาได๎ไหมถ๎าเธอไมํแคร๑ บัวชมพู ฟอร๑ด;ศิริศิลป์ โชติวิจิตร √

26 ใจน๎อย ยอมรับวําฉัน บางทกี็หวงเธอไปหนํอย AB NORMAL √

27 กอด ฉันเคยบอก รู๎สกึจะเมื่อวันกํอน ซึ่งเธอ CLASH √

28 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม CLASH √

29 ยิ้มเข๎าไว๎ โอ๏ะโอว๑..นํ้ามันก็แพงต๎องเปลี่ยนเป็น CLASH √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
PACK 4 TURN BACK
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30 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

31 เขาชือ่อะไร เขาชือ่อะไรบอกกันได๎ไหมคนดี CLASH √

32 เธอจะอยูํกับฉันตลอดไป ความเป็นจริงวันน้ีแม๎ทําให๎เราต๎องปวดใจ CLASH √

33 เกินคําวํารัก ตั้งแตํวันที่ได๎เจอเธอ...เทาํที่จําเธอ CLASH √

34 รับได๎ทกุอยําง รู๎อยูํแกํใจวําเธอไปไหนมา เห็นอยูํตําตา CLASH √

35 หนาว ฉันดูรูปถํายฉันมองภาพเธอ แม๎วําภาพ CLASH √

36 ละครรักแท๎ บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันต๎อง CLASH √

37 ไฟรัก ไฟทวํมใจ ไมํเคยได๎มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

38 ขอเจ็บแทน ยอม..ให๎เธอทิ้งไปเจอคนใหมํๆ CLASH √

39 เธอคือนางฟ้าในใจ ทนมานานหัวใจเปลําเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

40 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

41 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

42 เขาจะรู๎บ๎างไหม ได๎แตํปลอบใจ เมื่อเธอต๎องมีนํ้าตา หนํุม กะลา √

43 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหํางกันแคํไมํนาน กะลา √

44 หยุดหายใจงํายกวํา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รู๎อยูํแกํใจ วําเราน้ันไมํมีสทิธิ์ กะลา √

45 ไมํเห็นฝุ่น เป็นเพียงฝุ่นที่ลอยชา๎ๆ แล๎วแตํสายลม กะลา √

46 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

47 รอ ปิดตัวเองให๎มืดมน อยํางคน กะลา √

48 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวําไมํเป็นไร ไมํเป็นอะไร กะลา √

49 อยากเกิดเป็นคนหลายใจ ตั้งแตํที่รักเธอ ก็ไมํเคยรักใคร กะลา √

50 ใจเรายังตรงกันอยูํไหม ไมํใชคํนเหงา แตํก็เข๎าใจ จะไมํให๎เหงา กะลา √

51 ใชฉํันหรือเปลํา ลืมตามองฉันให๎ดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

52 4 นาที แคํ 4 นาท ีมีเวลาให๎กันบ๎างไหมเธอ กะลา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259421 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

3 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

5 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

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

8 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

10 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ พี สะเดิด √

12 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

13 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

14 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

15 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

19 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

20 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

21 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

22 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

24 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ พี สะเดิด √

26 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

27 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

28 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 ขอใชค๎ําน้ีกับเธอ เธอรู๎ไหม นอกจากลมหายใจ สิง่ที่ฉัน พี สะเดิด √

30 คนนําฮัก อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

31 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

32 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาํฟ้า สาวดอกจําปา มนต๑แคน แกํนคูน √

33 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 จํอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนํุนลงสาํง คือเสยีง พี สะเดิด √

36 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ลูกจ๎างขอร๎อง เห็นวําได๎เปรียบกะอยําสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

38 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

39 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 คนอะไรก็ไมํรู๎ เป็นคูํกันแล๎ว เขาวําไมํแคล๎วกันหรอก พี สะเดิด √

42 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

43 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

44 ถูกบังคับด๎วยความคิดถึง หลับตาหลับงําย หลับใจน้ันทําลําบาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

46 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 7 หนุ่มลูกทุ่ง...ขวัญใจมหาชน
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48 นักสูห๎ัวใจเซิ้ง ทกุข๑ก็ทนจนก็สู ๎ยิ้มเพื่ออยูํบนเสน๎ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

49 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259422 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอ๎า กําลังบาน มนต๑แคน แกํนคูน X

3 ยามคิดฮอด...กอดด๎วยอ๎อมใจ เป็นจังใด๐น๎อนาง อยูํทางพู๎น คึดฮอด ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 เบอร๑โทรเจ๎าชู๎ อยําบอกไผเด๎อเบอร๑โทรอ๎าย ลับเฉพาะ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

5 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

6 หน๎าฮ๎านประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บํ มีทางออก เจ็บแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

8 เทพธิดาปลาร๎า (ละครเทพธิดาปลาร๎า)สาวบ๎านนอกบ๎านนา เอาตํอนปลาร๎า ก๎านตอง ทุํงเงิน √

9 คิดฮอดสาวฟังลํา ลํะแสบหัวใจปานไฟจี้ อ๎ายยืนเทงิเวทบีํ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 สายตาพิฆาต อันน่ี เคยประสานตาอ๎าย คืนเดือนหงาย ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

11 ฮักสามเศร๎า...เฮาสามคน หลําเอ๎ยหยับเข๎ามาใกล๎ๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

12 เตรียมใจอภัยน๎อง เมื่อพบทางตัน อยําดันทรุังเลยนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

13 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบํมีไผเกินอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

14 ตามใจแมํเถิดน๎อง ตามใจแมํเจ๎าเถิดหลํา ผ๎ูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

15 อยากมีบอดี้กอด ลํะอยากเห็นเด.๎.ลํะอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 อดีตรักมักสาวครู ฟังเสยีงสายลมต๎อง จากริมคลองน๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ฝากฟ้าไปลาน๎อง ลํะฝากหัวใจไปนําฟ้า ศร สนิชยั √

18 เซิ้งไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

19 แฟนเขาผ๎ูสาวอ๎าย เป็นแฟนเขาลํะน๎อน๎อง ผ๎ูสาวเกําชาย มนต๑แคน แกํนคูน √

20 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 บํลืม...ก็ปลื้มแล๎ว บํ กล๎าหวังอีหยังดอกผ๎ูชายบ๎านนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

22 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีนํ้าใจ ยังรักอาลัยยังให๎บัตร ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 คนเคยแล๎วอยูํบํเป็น น้ีละน๎อเพิ่นวํา แนววําใจคนเอย ศร สนิชยั √

25 วอนอ๎ายลบลายเสอื ละฮักอ๎ายหลาย ตายกะตายแทนได๎ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

26 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแล๎วทั่วทอ๎งนา ต๎นเดือนกุมภา มนต๑แคน แกํนคูน √

27 ซําบายดีที่คานทอง รอบน้ีคนโสดเหมา เพื่อบรรเทาฮัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสยีงแนครับ ปรบมือต๎อนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 ขอบคุณทกุแรงใจ ฝากเสยีงลําหนอคําร๎อง เป็นจังหวะ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผ๎ูชายหลายชู.๎.ใจเพิ่นมี ดอกอ๎อ ทุํงทอง X

31 นํ้าตาหลํนบนโต๏ะจีน ได๎รับบัตรเชญิหลงเดินมาในงาน ศร สนิชยั √

32 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

34 หงษ๑ทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดต๎อง สาวหงษ๑ทองละออกมา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

35 ซูเปอร๑สตาร๑หน๎าเฟซ ฮู๎บํน๎องเหลํา เจ๎าคือซูปตาร๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 ปากวําไมํแตํใจหึง ฮู๎เต็มใจวําฮักเขาเหลือเกิน ศิริพร อําไพพงษ๑ X

37 บํตาย...แตํอ๎ายเจ็บ หลํะเจ๎าแตํงงานอ๎ายนอนไห๎ ศร สนิชยั √

38 สาวหมอลําส่ําน๎อย โอ..โอ๎ โอ..ขอเชญิมาเด๎ออ๎าย มาฟังลํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

39 บอกลาโทรมาก็ได๎ น๎องสาวเอ๐ย..หละคันสบิอกเลิกพี่ มนต๑แคน แกํนคูน √

40 สรภัญญ๑สัง่ชู๎ ลํะมาบัดน้ี ข๎าวดอพอพวมก๎ม ศร สนิชยั √

41 ง้ิวตํองต๎อนอ๎อนผ๎ูบําว โอยอ๎ายเอย...สาวหมอลําคือน๎องสหิมายปอง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

42 ฮู๎บํ...วําคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยได๎เห็นหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

43 มือพิณข๎าวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารย๑แตํบํมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

44 ทําใจได๎แฟนหลํอ จะเป็นโชคร๎ายหรือดี เกิดชาติน้ีที่ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 เอารักมาให๎เหมือนพาใจมาเจ็บ อ๎ายมีคํา เพียงยาทําใจ อือฮื้อเอํย... มนต๑แคน แกํนคูน √

46 ยามเมาคึดฮอดน๎อง บัดน้ี เมาหมุนติ้วหัวใจหวิวแล๎วละ ศร สนิชยั √

47 ลําแคนคิดฮอดผ๎ูบําว บัดน้ี...ขอจงฟังเอาถํอน ฟังกลอนน๎องสวํิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

48 ลําแคน..อยากเซาเป็นโสด บัด..น้ี ขอคนฟังเหนียวแนํน เสยีงลําแคน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

49 มวยบํน็อค แป่นแวํน โอ๎ย แป่นแวํน แฟนผ๎ูใด๐ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

50 มนต๑เพลงลูกอีสาน ธรณีน่ีน้ี...ธรณีน่ีน้ี บนแผนที่ประเทศ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259427 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลํน Version) คนเราจะมีพรุํงน้ีได๎อีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

2 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

3 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

4 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

5 คนดีไมํมีที่อยูํ ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน วําเธอต๎องการ POTATO √

6 นาฬิกาตาย ใบไม๎มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

7 ขอ ทกุข๑ทรมาน อยูํกับความเหงา PARADOX √

8 ฝุ่น คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

9 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน PARADOX √

10 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

11 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

12 แคํหลับตา ฉันยังจําได๎ดี วําฟ้าคราม ชาํงสวยงาม BODYSLAM √

13 ยิ่งรู๎ยิ่งไมํเข๎าใจ สดุทา๎ย รักน้ันคืออะไร ยิ่งฉันเรียนรู๎ BODYSLAM √

14 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK
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15 ดีแตํปาก ยิ่งได๎ยิน ยิ่งปวดใจ คิดอะไรอยูํ Big Ass √

16 รสชาติแหํงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวําความเหงา PARADOX √

17 ยักษ๑ใหญํไลํยักษ๑เล็ก ไอ๎ฉันน้ันมีแคํมือ แตํเขาน้ันมีอํานาจ Big Ass √

18 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

19 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

20 ขอบคุณที่รักกัน(Version Coverโปรเจคชา๎ง)ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

21 รักอยูํข๎างเธอ แผํนฟ้ากว๎าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

22 ฮู๎ ฮู ฟ้าไร๎ดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให๎ POTATO √

23 ทางที่เลือก ได๎ฟังถ๎อยคําที่คนพูดกัน วําในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

24 เทาํที่มี เหมือนวําโชคชะตาชาํงไมํเคยเข๎าข๎างกัน Big Ass √

25 ปลํอย ฝืนขํมเหมือนคนไมํมีนํ้าตา ฝืนทนกับความ BODYSLAM;ธนชยั อุชชนิ √

26 ไมํมีเธอ(กลํองดวงใจ) ไมํๆๆๆ ไมํๆๆๆ โอ๎ไมํมีเธอ โอ๎ไมํมีเธอ PARADOX √

27 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

28 ห๎ามใจ สดุทา๎ย ตํอให๎เหน่ียวรั้งสกัเทาํไหรํ BODYSLAM √

29 ภาษากาย ยอมให๎ไปแล๎ว..เมื่อหัวใจเธออยูํที่ POTATO √

30 ทนไมํไหว อยํายื้อกันเลย เมื่อรักไมํชวํยอะไร Big Ass √

31 ขอบฟ้า ได๎แตํเหลียวมองไปสดุฟ้าไกล BODYSLAM √

32 ไมํรู๎จะอธิบายยังไง ฉันไมํรู๎เธอได๎ยินฉันไหม...แตํละคําที่ POTATO √

33 คราม ลึกลงเทาํไรก็ยิ่งมืดมน ค๎นไปเทาํไร BODYSLAM √

34 นํ้าตา ความผิดหวัง วันน้ีมันเดินทางมาหาเธอ Big Ass √

35 น่ีแหละความเสยีใจ ทกุเรื่องราวที่เข๎ามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

36 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวําฉันยังยิ้ม หัวเราะได๎ BODYSLAM √

37 หัวใจ นํ้าตาเธอหลั่งริน เมื่อสญูสิน้หมดทกุสิง่ Big Ass √

38 แชร๑ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว๎..นานเทาํไร.. POTATO;KLEAR √

39 ปลายสายรุ๎ง เธอ..เธออยูํแหํงไหน? แหงนมองดูทอ๎งฟ้า PARADOX √

40 กี่พรุํงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผํานมานานคงมี POTATO √

41 อกหัก ความรัก ต๎องพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

42 อารมณ๑สเีทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

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

44 ไมํให๎เธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

45 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริย๑ขีดชะตาชวิีตฉันใหมํ PARADOX √

46 คนมีตังค๑ มีสตางค๑น่ีมันชาํงดีเหลือเกิน มีสตางค๑ BODYSLAM √

47 อุปสรรคกํอให๎รักบังเกิด ไมํวําชวิีตเธอเป็นเชนํไร เธอจะมีฉัน POTATO √

48 รถไฟขบวนแหํงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูํแหํงใด? PARADOX √

49 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ แกรํงดังเชนํภูผา ใหญํและสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

50 ดนตรี...เพื่อชวิีต คือแสงไฟสลัว ในคืนที่ใจไมํเจอจุดหมาย Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259423 ท้าซ้้า

วันที่วาง 11/08/2559 1 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

4 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

5 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

6 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

7 รองูเข๎าฝัน หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

8 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

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

10 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

11 น๎อยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตํเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

12 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

13 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบ๎อ ขอเสยีงคนหลํอแนํเด๎อจ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

14 ใสไํฟ อยําเว๎าได๎บํ เมื่อเลิกรา วําเจ๎าของถืก หญิงลี ศรีจุมพล √

15 ผ๎ูชายหลายบ๎าน รักกันใหมํๆอะไรอะไรก็ดี หญิงลี ศรีจุมพล √

16 เรื่องชวิ ชวิ น๎องบํอยากมีปากมีเสยีงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

17 นินจา ปากบอกวํารักไมํคิดดูแล ปากบอกวําแคร๑ หญิงลี ศรีจุมพล √

18 แจ๐ว ถูกหวยได๎เป็นล๎าน มัน ก็แจ๐วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

19 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

20 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

21 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

22 หญิงลั้ลลา อยูํคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

23 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

24 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

26 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

27 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

28 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

29 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

30 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

31 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

32 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

33 คิดถึง...คิดถึง อยูํๆ ความเหงา ก็เข๎าสงิสูหํัวใจ พี สะเดิด √

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

ค้าขึ้นต้นTRACK ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน
คู่ขวัญ คู่เพลง หญิงลี - พี สะเดิด
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35 ความต๎องการทางแพทย๑สงู เจ็บเกินจะเจอหน๎าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

36 ตีสองแล๎วน๎องสาว ตีสองแล๎วเด๎อ ตีสองแล๎วเด๎อน๎องหลํา พี สะเดิด √

37 หนํุมขอนแจํน เป็นหนํุมแจํนขอน ขะหยอนเว๎าไทย พี สะเดิด √

38 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

39 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

40 คนบํมียี่ห๎อ คนคืออ๎าย เขาเอิ้นผ๎ูชาย บํมียี่ห๎อ พี สะเดิด √

41 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

42 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ พี สะเดิด √

43 อยูํกับใครก็ไมํหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุํนไอก็หําง พี สะเดิด √

44 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

45 เราควรเป็นแฟนกันได๎หรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รู๎สกึ พี สะเดิด √

46 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนํุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรู๎ใจ พี สะเดิด √

47 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

48 เหล๎าจ๐า ในโลกน้ีไมํมีหัวใจใครแนํนอน พี สะเดิด √

49 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

50 เปิดเบิ่ง เสยีงเพลงของนักร๎องชือ่ดัง พี สะเดิด X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259426 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/08/2559 1 คุณลําใย ยังจําไมํเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

2 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

3 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

5 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

6 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

9 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

11 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

12 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

13 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

15 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

17 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม เอกพล มนต๑ตระการ √

18 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

19 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรํางหน๎าตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

20 อยําปลํอยให๎เธอลอยนวล ปิดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

22 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

24 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

25 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

27 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

28 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

30 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

31 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

32 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

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

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

35 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

38 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

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

41 สาวรําวง อายุสบิห๎าได๎มาเป็นสาวรําวง ตําย อรทยั X

42 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อาภาพร นครสวรรค๑ X

44 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

45 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

46 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

49 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ได๎แตํหวัง ไมํเสยีสตางค๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

50 น๎องนอนไมํหลับ น๎องนอนไมํหลับหัวใจมันกระสบักระสาํย อาภาพร นครสวรรค๑ X

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

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

53 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งเพลงแรงแห่งยุค
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259430 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/08/2559 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

4 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

5 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

6 เกําใคร ใหมํเรา ตาโอ๐ วงเชอร๑ X

7 ยกล๎อ เบิ้ล ยุทธพล X

8 จับเธอแก๎ผ๎า วงกลม X

9 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวําเธอ กล๎วย แสตมป์ √

10 ไมํรู๎หวัน รู๎เวร จะไมํหันมาแล สกันิดเลยหรือ วําฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

11 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

12 ไอยะตัวไหร วงจุลินทรีย๑ X

13 โสดไมํซิง บุญชม X

14 แฟนพี่คันหู วง Fin X

15 ตะกอนความคิดถึง เสยีงลมละเมอ ก็เหมือนเสยีงเธอพูด โกไขํ;นายสน √

16 อยากพับแผํนฟ้า อยากพับแผํนฟ้าเข๎ามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

17 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

18 นกนางแอํน โอ พารา X

19 สญัญาทําไหร คิม คฑายุทธ X

20 จุดไฟใต๎ฝน วิธีรักเธอ ไมํต๎องมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

21 4โลร๎อย วงจําเป็นฯ X

22 ฝากเน้ือไว๎กับหมา ฝากปลาไว๎กับแมวฝากเน้ือไว๎กับหมา ฝากปลาไว๎กับแมว ปุ้ม ตะวันเคียง X

23 คนไร๎คํา ไมํคูํควร ก๎อย กินรี X

24 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

25 ถ๎าเขาไมํรักรักพี่ได๎ไหม ค๎นหาวิธีรักเขาให๎ดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชมํ แชมํรัมย๑ √

26 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

27 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

28 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

29 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

30 ใจออนไลน๑ วงพาโล X

31 สญัญาพัทลุง ชนิ สไนเปอร๑ X

32 รักก็บอกไมํรักก็บอก วงกล๎วยไม๎ X

33 ยอมเจ็บดีหวา ถ๎าเธอหม๎ายใจ เบิ้ล ยุทธพล X

34 ตายเสยีเลยดีกวํา ไมํเคยคิดถึงภาพความหลัง ความรักที่ นึก ชวาลา X

35 ชอ็ต วงจุลินทรีย๑ X

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

37 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

38 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

39 อ๎อร๎อก็รัก วี ไอวี X

40 อ๎อร๎อได๎ถ๎วย วงกลม X

41 แฟนเพื่อนเพ เราอิไปเที่ยวไหน เราอิไปกับใคร ธีเดช ทองอภิชาติ X

42 คิดถึงกันจริงหรือเปลํา อยํามาพูดเลยวําคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

43 ห๎ามไมํได๎หรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป นํ้าก็ยังไหลอยูํ ตั๊ก วชรกรณ๑ √

44 แตํงงานกับฉัน มีอะไรที่เก็บอยูํในใจ ตั้งนานไมํเคยบอก ก๎อย กินรี X

45 ดาวดวงสดุทา๎ย จากใต๎มานานคิดถึงบ๎านคิดถึงจังเลย เอ๐ สนัติภาพ X

46 มากํอนเจ็บกํอน วง CEN X

47 รักเขาตาย เลือกฉันอยูํ วง STEP 9 X

48 ถ๎าเหน่ือยก็พัก ถ๎าไมํรักก็พอ รถดั้ม X

49 อยากเป็นคนที่เธอ..เรียกวําแฟน แผํนดินหัวใจถูกทิ้งให๎ร๎าง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

50 เรื่องแฟนเกําเขาไมํให๎แหลง หยุดพูดถึงเขาได๎ไหม เพราะคนช้ําใจ ธิดาดิน X

เผยแพร่/

รหัสปก CD TO0559001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 18/08/2559 1 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ เล๎ง ศรันยกันย๑ √

2 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม อาย ปลิตา √

3 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ สม๎ พฤกษา √

4 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย เจมส๑ จตุรงค๑ √

5 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน อิสร๑ อิสรพงศ๑ √

6 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน น๎ุก ทกัษพร √

7 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา กลาง พักตร๑สคุนธ๑ √

8 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ อาย ปลิตา √

9 เบอร๑โทรเจ๎าชู๎ อยําบอกไผเด๎อเบอร๑โทรอ๎าย ลับเฉพาะ สม๎ พฤกษา √

10 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ เจมส๑ จตุรงค๑ √

11 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน นู๐แว๐ว ศิรินันท๑ √

12 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย เล๎ง ศรันยกันย๑ √

13 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศรันยกันย๑ √

เผยแพร่/

อพาร์ทเมนตค์ณุป้า ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259440 1 เปลือก ฉันเปลี่ยนได๎แคํเพียงเปลือกแตํเมล็ด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

วันที่วาง 18/08/2559 2 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

ค้าขึ้นต้น

Best Artist Selection

รวมฮิต หรอยแรง

ศึกวันดวลเพลง
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3 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

4 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

5 รักในมหานคร กทม.จ๎องมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

6 วันสดุทา๎ย คงจะจริง เรื่องราวที่ต๎องทิ้งไป อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

7 โลกระยํา โลกระยําอาจทําให๎ช้ําในบางท ีแตํโลก อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

8 ระเบิดเวลา การสัน่เทอืนทําสติฟั่นเฟือน ความเมามันส๑ อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

9 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมํง ทกุขวด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

10 รักน๎องคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า;SQWEEZ ANIMAL √

11 ก็มันเป็นอยํางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

12 เสยีสละ จบแล๎วไมํมีรักของเราอีกแล๎ว The Yers √

13 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

14 Loop เปิดเพลงน้ีฟังอีกท ีทกุคราวที่ใจฉันมอง The Yers √

15 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

16 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให๎รู๎สกึ The Yers √

17 ความลับของเงา ไมํเคยมีใครมองเห็นความมืดมิด The Yers √

18 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

19 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมํเลือนหาย The Yers √

20 ผีตากผ๎าอ๎อม ประกายสแีดงที่มันสาดเข๎ามาในตาฉัน The Yers √

21 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ แตํเหมือน THE MOUSSES √

22 ไมํเป็นไร baby..i'll love you forever ไมํเป็นไร THE MOUSSES √

23 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

24 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

25 ลัก วันที่เธอเดินจากฉันไป กลับเหลือไว๎ THE MOUSSES √

26 เจ๎าชายกับเจ๎าหญิง ถึงเวลาที่เราต๎องร่ํารา เมื่อเสยีงนํ้าตา THE MOUSSES √

27 จูบสดุทา๎ย ดีแล๎ว ที่ทิ้งฉันไปมีรักใหมํ ก็ดีแล๎ว THE MOUSSES √

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

29 Tears and Travel อยากจะลืมใครสกัคน ในวันที่ฝนนํ้าตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

30 สองเราตราบชัว่นิจนิรันดร๑ โลกยังคงหมุนไป ดอกไม๎ยังคงพริ้วตาม THE MOUSSES √

31 ยินดี วันที่ได๎ยินขําว ขําวความรักของเธอ NOLOGO √

32 เธอเลือกคนไมํผิด เหมือนรางวัล ที่แสนยิ่งใหญํ ที่ฉันได๎ NOLOGO √

33 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา NOLOGO √

34 ฝันดี ในความคิดคนมากมายการฝันดี NOLOGO √

35 เคว๎งคว๎าง เหมือนหลุดลอย ไร๎แรงยึดเหน่ียว NOLOGO √

36 คนที่ฆําฉัน (ภาพยนตร๑ 5 แพรํง) รอฉันหนํอย ฉันตามไมํคํอยทนั NOLOGO √

37 เวลาไมํมีความหมายอีกตํอไป ขอบใจจริง จริง ที่รํวมทางกันมา NOLOGO √

38 2 คน:2 People เธอเบื่อฉัน หมดในรักฉันแล๎วก็ไป โดม ปกรณ๑ ลัม √

39 หยุด ทกุๆวันผํานมา ฉันยังว่ิงวนวํุนวาย NOLOGO √

40 อยําตํอรองหัวใจ ฉันเคยทุํมเททกุอยํางให๎เธอ NOLOGO √

41 ภาวนา Ten to Twelve X

42 ไมํมีที่มา (Untitled) Ten to Twelve X

43 ยิ่งเบื่อยิ่งรัก Ten to Twelve X

44 หวําเว๎ อยูํคนเดียวอยูํลําพัง หวําเว๎ อยูํบน The Jukks X

45 เธอ Get ก็ OK The Jukks X

46 หลักหนํวย The Jukks X

47 อ๏อด อ๏อด The Richman Toy X

48 กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

49 กรรมกู๏ The Richman Toy X

50 ธิดาประจําอําเภอ The Richman Toy X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559068 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

รหัสปก DVD G1159046 2 กาลครั้งหน่ึง ตลอดกาล เราในวันน้ี ต๎องจากกันแล๎วมาไกลสดุ GETSUNOVA √

3 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

4 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

5 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

6 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

7 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

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

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

10 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

11 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

12 นํ้าผ้ึงพระจันทร๑ รักฉันรักเธอ และรู๎วําเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

13 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

14 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ Jetset'er √

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

16 ไมํใกล๎ไมํไกล (ละครมนต๑จันทรา) เธอไมํต๎องขอบใจ กับความหํวงใยที่มีให๎ Jetset'er √

17 รักแทไ๎มํมีจริง และแล๎ว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

18 หลอกตัวเอง มองดูทอ๎งฟ้ามันชาํงกว๎างใหญํ บัณฑติ แซํโง๎ว √

19 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

20 ไมํเอาไหน Kozem Boy Kozem Boy I just wanna MUZU √

21 คนแรกที่รัก (ล.ทองเน้ือเก๎า) คนแรกที่รัก ตั้งแตํเมื่อลืมตา ไมํวํา หมู MUZU √

22 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก หมู MUZU √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
White Haus
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23 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

24 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

25 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

26 ไมํมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมํมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);ปราโมทย๑ ปาทาน;เจนิส √

27 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

28 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

29 มีเราตลอดไป สิง่ที่เธอฝันมันคงจะดูวําแสนไกล ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

30 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

31 เรื่องมหัศจรรย๑ บนโลกน้ีมีคนเป็นล๎านคน ทกุคนมี ลุลา √

32 เพียงรัก (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ยืนอยูํคนเดียว ชาํงเปลําชาํงเปลี่ยว ลุลา √

33 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว๎ (น่ังเลํน V.ระหวํางเราฉันน้ันรู๎มันคงเป็นไปไมํได๎ ลุลา √

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

35 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

36 มองได๎แตํอยําชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรํอ)ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ ลุลา;เต๐อ ฉันทวิชช๑ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

37 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

38 ตัวละครลับ ไมํต๎องรู๎วําฉันเป็นใคร ไมํต๎องคิดวํา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

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

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

41 อยากให๎โลกแคบลง อยูํไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

42 ไมํธรรมดา คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

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

44 สิง่ดีดี (ละครดาวเรือง) แตํกํอนน้ัน ไมํเคยเข๎าใจ วําความรัก ปราโมทย๑ ปาทาน √

45 ที่รัก (ละครเกมร๎ายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน √

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

47 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

48 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

49 คนบ๎า ยังเก็บเธอไว๎ในใจ แม๎เธอจะจากไป The Bottom Blues √

50 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259344 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 นิยายรักจากก๎อนเมฆ แตํกํอนเป็นเด็กน๎อย เมฆลอย คล๎อยผําน พ.ญ.พันทวิา สนัรัชตานันท๑ √

2 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน๑ √

3 กัลปาวสาน เธอถามวําโลกลอยอยูํได๎อยํางไร สรุสหี๑ อิทธิกุล √

4 เชา๎วันอาทติย๑ ถึงแล๎วเชา๎ที่สขุใจ บาราคูดัส √

5 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แม๎วําเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

7 ทั้งรู๎ก็รัก รู๎..รู๎เธอน้ันมีคูํใจใย ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

8 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

9 เติมไมํเต็ม ใครมา เป็นอยํางฉัน ก็คงมีวันทอ๎แท๎ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

10 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

11 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

12 ฟังซิฟัง ฟังซิฟัง และฟังอยํางตั้งใจ ใหมํ เจริญปุระ √

13 แหวกฟ้า คว๎าดาว เหมํอมองไปบนฟ้า สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

14 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว √

15 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคํเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

16 ร่ําไร ยังจําได๎ไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

17 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

18 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

19 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ เอ็กซ๑ วาย แซด √

20 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดีครับทาํน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

21 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะน๎อย สนิจัย หงษ๑ไทย(เปลํงพานิช) √

22 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

23 โดน โดน..ต๎องอยํางง้ี อรพรรณ พานทอง √

24 ไมํบอก ไมํบอก ฉันไมํบอก ไมํบอก ไมํบอก ถึงรู๎ กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

25 ขออภัยไว๎กํอน ขออภัยไว๎กํอนเพราะไมํ นรินทร ณ บางชา๎ง √

26 วันน้ัน..วันน้ี..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝ่ฝัน บิลลี่ โอแกน √

27 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวํอง √

28 ถอนตัว หากมีแตํเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชยัเจริญ(หนํุม) √

29 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูํเดียว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

30 เป็นกําลังใจ ตะเกียกตะกาย ก็มาอยํางอดทน สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

31 ไว๎ใจ๐ได๎กา แตํกํอนแตํไร ไปแอํวตางได๐กัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส๑ √

32 คําหวานหวาน ใครก็อยากฟังคําหวานหวาน ทนู หิรัญทรัพย๑ √

33 ฝัน..ฝันหวาน ได๎แตํฝันหวาน ได๎แตํเพ๎อไป ผุสชา โทณะวณิก √

34 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

35 ในลิ้นชกั เศษจดหมาย จากลิ้นชกั กอหญ๎า √

36 หุํนกระบอก ดึงเชอืกซิ แล๎วฉันจะยิ้ม วง ตาวัน √

37 เธอบอกให๎ลืม เธอมาบอกลา บอกให๎ บุปผา ธรรมบุตร √

38 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

39 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

40 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

41 ทานข๎าวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถ๎ายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

42 ไมํต๎องหํวง...ไมํตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงดังหาฟังยาก
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43 ระแวง บอกตรงๆฉันน๎อยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

44 ฉันคนน้ีก็คน เห็นฉันเป็นตัวอะไร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 ครูกระดาษทราย ตั้งแตํวันที่พวกเราน้ันรู๎จักครู ทราย เจริญปุระ √

46 จงเป็นสขุเป็นสขุเถิด จะจองเวรไปถึงไหน วํุนวายอะไรกัน อลิสา อินทสุมิต(ยูํยี่) √

47 หนํุมดอยเตํา ดอยเตําบ๎านเฮากันดาร นกแล √

48 ผ๎ูชาย เหนํอ เหนํอ แตํงตัวไปหาแฟน สามารถ พยัคฆ๑อรุณ √

49 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

50 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259267 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 รักข๎ามโขง เพ็ญเดํนยามกลางเดือนสบิสอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

2 มนต๑รักแมํนํ้ามูล โอ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ โอ๎โอ โอโอ๎ละเน๎อ ตําย อรทยั √

3 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแล๎ว โอ๎น๎องแก๎ว มนต๑แคน แกํนคูน √

4 หํวงเจ๎าสาวลํานํ้ามูล มาเมืองอุบล ยามที่ลมฝนหอบเมฆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

7 ดอกอ๎อริมโขง โอ๎ละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ฟ้าสางที่ฝ่ังโขง หอมกลิ่นดอกไม๎ เคล๎าไอหมอกบาง ตําย อรทยั √

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

10 นํ้าชแีหํงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

11 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

12 ร๎องไห๎ใกล๎หนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตําย อรทยั √

13 ตะวันรอนที่หนองหาร โอ๎ละเน๎อ โอ..โอ๎ละเน๎อผ๎ูสาวภูไท ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 หนองหานตะวันรอน โอ๎ละเหนอ โอ๐ โอ๎ โอ โอ๎ละเหนอ อรวี สจัจานนท๑ √

15 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผําน มนต๑แคน แกํนคูน √

16 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

17 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ตําย อรทยั √

18 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อ๎ายยังคง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 สิน้กลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ตามน๎องกลับสารคาม พี่ตามหาคนงาม จากสารคามไปถึงเมือง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 นครพนมคืนเพ็ญ เดือนหงายสายลม ที่นครพนมคืนเพ็ญ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 รอพี่ที่นครพนม สายลมพัดสาํเมื่อคราหน๎าหนาว ตําย อรทยั √

23 คืนไหลเรือไฟ สบิห๎าค่ําเดือนสาดสอํง นํ้านองเจิ่ง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 เรือไฟไหลรัก เสยีงแคนกลํอมแดนภูไท พาหัวใจของอ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน X

25 สงสารสาวฝ่ังมูล ฟังเสยีงคื่นๆ ก๎องก้ําฝ่ายเมืองอุบล ศร สนิชยั √

26 โขง ช ีมูล ที่รัก โหํ... ลําชทีอดแขน ผํานแดนอีสานมานาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 เพลงฮักโขง ช ีมูล โอ โอ๎ละหนอ โขง ช ีมูลแมํเอย ยังไหล ขับร๎องหมูํ √

28 ลุํมนํ้าเดียวกัน โอ๎น๎อ โอโอ๎น๎อ โอ๎ละหนอ โอ๎ละหนอ ไมค๑ ภิรมย๑พร;มนต๑แคน แกํนคูน √

29 เบิ่งนครพนม เชญิพี่ไปเที่ยวเลํนนครพนม เบิ่งจักเทื้อ ตําย อรทยั √

30 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

31 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

32 ภูพานสะอื้น ภูพานสงูตระหงํานเง้ือมฟ้า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 ชาติลําชี โอ โอ๎ละเด๎...โอ๎เด๎อ ชาติลําชเีอ๐ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 เซิ้งแขํงเรือ ฮึ้ดจ้ําฮึย เอ๎าฮึดจ้ําฮึย ฮึดจ้ําฮึย ไมค๑ ภิรมย๑พร;พี สะเดิด;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

35 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

36 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

38 เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมํโขง เอาความขมข่ืนไปทิ้งแมํโขง วรานุช พุทธชาติ √

39 ไทรโยคแหํงความหลัง ทาํมกลางสายลมโบยโบก ริมนํ้า.. อรวี สจัจานนท๑ X

40 รักจางที่บางปะกง ใฝ่พะวงหลงเฝ้าสาวเจ๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 สายนํ้าไมํไหลกลับ โอ๎ความรักที่ร๎างแรมไกล วรานุช พุทธชาติ X

42 ยังคอยที่หนองคาย หาดจอมมณี ยามน้ีนํ้าโขงเต็มฝ่ัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 ดอกอ๎อริมโขง โอ๎ละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 คูนดอกสดุทา๎ย อ๎ายมาเมื่อดอกคูนดอกแรกแย๎มบาน ตําย อรทยั √

45 นํ้าชแีหํงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

46 นักร๎องพเนจร โอ๎ย...มันสขุใจแสนเมื่อได๎ฟังเสยีงแคนไผํ ไมค๑ ภิรมย๑พร X

47 เกี้ยวสาวลําชี บอกตรงๆวํารักอนงค๑ซะจริงนะน๎อง ศร สนิชยั √

48 อกหักวันแหํเทยีน นํ้าตาหลํนแล๎วสาวอุบลคนน้ี ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

49 นํ้าในคลอง แตํว แตํว อยําทําลืม ๆ กัน ลืมกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

50 มนต๑เพลงลูกอีสาน ธรณีน่ีน้ี...ธรณีน่ีน้ี บนแผนที่ประเทศ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259433 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

3 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

4 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

5 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

6 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

7 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

8 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แก๎วบัวสาย √

9 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผํานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
สุดที่รัก รักที่สุด

TRACK

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
สายน้้า ต้านานเพลงฮิต
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10 สองเราเทาํกัน (พูด) วันเวลาของเราน้ัน เรวัต พุทธินันทน๑ √

11 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

12 ขอมือเธอหนํอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

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

14 รักแล๎วรักเลย เมื่อมีแตํฉันและเธอตลอดมา ใหมํ เจริญปุระ √

15 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

16 รัก [เคหาสน๑ดาว] รัก เข๎ามาสเิข๎ามา ศักดา พัทธสมีา √

17 เพิ่งรู๎วํารักเธอ (นังเหมียวย๎อมส)ี เพิ่งรู.๎.วําใจผูกพันเทาํไหรํ เพิ่งรู๎ ภัทรพล ศิลปาจารย๑ (พอล) √

18 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

19 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนํุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงํทอง (แทงํ);ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส)√

20 หัวใจให๎เธอ จากชวิีตที่เหมือนไมํมีจุดหมายปลายทาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

21 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตํมีเธอได๎คบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

22 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมํรู๎วําเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

24 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

25 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

26 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

27 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

28 ขอแคํมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

29 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูํเดียว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

30 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศร๎า นันทดิา แก๎วบัวสาย √

31 มีเพียงแตํเธอ [รักหลอกๆอยําบอกใคร]ถ๎าหากเวลาจะเป็นเหมือนดังพูํกัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

32 รางวัลที่ยิ่งใหญํ ไมํเคยเป็นอยํางน้ี ไมํเคยจะยอมให๎ใคร อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

33 จะบอกวํารัก เหตุการณ๑ของใจเปลี่ยนไป ไบรโอน่ี √

34 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

35 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมํเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

36 จะรักให๎ดีที่สดุ ฉันไมํสญัญาวําเธอจะเป็นคนสดุทา๎ย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

37 แนํใจวํารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมํใชคํนที่ฉันใฝ่ฝัน เธอไมํใชํ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

38 คํอย ๆ รัก อยากจะเป็นคนหน่ึง ที่รักเธอ บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ √

39 ไมํต๎องมีคําบรรยาย จะแตํงจะเติมถ๎อยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

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

41 อยากให๎รู๎วํารักเธอ ตํอให๎ฝนแรงแรงก็ไมํหว่ันไหว ใหมํ เจริญปุระ √

42 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

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

44 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

45 ไมํรักเธอได๎ยังไง ฉันยังมั่นใจเสมอวําเธอไมํเคยลืมฉัน BUDOKAN √

46 รักเลย อยากเปิดใจวํารักเธอ แตํใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

47 รัก..โลกาภิวัตน๑ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง โลกเบี้ยว √

48 รักเธอนิรันดร๑ (รอยรักรอยอดีต) ได๎ยินเสมอ น่ีเธอใชไํหม หรือเสยีงใบไม๎ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

49 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินํา อากีลําร๑ √

50 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

เผยแพร่/

(เหนือ ใต ้ออก ตก) ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559050 1 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที ลาบานูน √

วันที่วาง 25/08/2559 2 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

3 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

4 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ ลาบานูน √

5 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น ลาบานูน √

6 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ ลาบานูน √

7 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผํานมา ลาบานูน √

8 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

9 เหนือ ใต๎ ออก ตก สงูเกินระดับนํ้าทะเล ไปกี่พันฟุต ลาบานูน √

10 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ ลาบานูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559061 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 วันดีดี 25 Hours X

2 ถามจันทร๑ 25 Hours X

3 ทําได๎เพียง นานกวําจะทําใจ กวําจะเรียนรู๎มันอยํางไร 25 Hours X

4 สญัญา 25 Hours X

5 ในวันที่เขาต๎องไป 25 Hours X

6 คืนเหงา 25 Hours X

7 โลกใบใหมํ 25 Hours X

8 คิดเหมือนกันหรือเปลํา 25 Hours X

9 คนข๎างๆ 25 Hours X

10 เที่ยงคืนสบิห๎านาที 25 Hours X

11 เหมือน 25 Hours X

12 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

13 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

14 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

15 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

16 เด็กน๎อย วันน้ันถ๎าหมุนเวลาย๎อนไปอีกครั้ง 25 Hours √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Labanoon Album N.E.W.S

25 Hours Favourite Hour
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17 ไมํกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

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

19 ไมํตํางกัน 25 Hours X

20 คําตอบที่ใช ํ(โฆษณากาแฟดาว) ครั้งหน่ึงที่เธอมีชวิีตอยูํ 25 Hours √

21 คําตอบ 25 Hours X

22 นิยายรัก 25 Hours X

23 จําได๎ไหม 25 Hours X

24 ย๎อนเวลา 25 Hours X

25 ร๎องไห๎ทําไม 25 Hours X

26 ใบไม๎ 25 Hours X

27 เรื่องธรรมดา ขอบคุณใครคนน้ัน ที่เข๎ามาแคํเพียงลมๆ 25 Hours √

28 เสีย่ง จะเสีย่งก็ขอลอง จะเป็นอยํางไรฉันจะลอง 25 Hours √

29 ลืม ในวันที่ฝันไมํเป็นไปดั่งใจ 25 Hours √

30 ตุ๏กตา ล๎มลุก 25 Hours X

31 Midnight serenade 25 Hours X

เผยแพร่/

When A Man Love Live ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559062 1 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ แดน วรเวช ดานุวงศ๑;สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล);บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว√

วันที่วาง 25/08/2559 2 เงียบๆ คนเดียว อยํามาให๎เจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

3 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูํที่ไหน ฉันน้ันไมํเคยหําง สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

4 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ แดน วรเวช ดานุวงศ๑ √

5 ไมํธรรมดา คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

6 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

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

8 ขอได๎ไหม ฉันคงไมํดีใชไํหม ถึงทําให๎เธอต๎องหมางเมิน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

9 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา แดน วรเวช ดานุวงศ๑ √

10 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล แดน วรเวช ดานุวงศ๑ √

11 ถลํา ในค่ําคืนที่ความต๎องการมันรุมเร๎า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

12 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

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

14 กินข๎าวยัง? หน๎ามันแดงแบบไมํรู๎ตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

15 Medley ฝากเลี้ยง+รักอยูํหนใด+ชกัดิ้นชกังอ แดน วรเวช ดานุวงศ๑;สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล);บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว√

16 หน่ึงในไมํกี่คน ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ แดน วรเวช ดานุวงศ๑;สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล);บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว√

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559069 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

2 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

3 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

4 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

5 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

6 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใด๐น๎ออ๎ายจะพอ เห็นวํารูปหลํอ ตําย อรทยั √

7 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

8 เก็บความหลายใจไปใชท๎ี่อื่น เรียนจบแคํ ม.ปลาย อํานใจผ๎ูชายบํออก ตําย อรทยั √

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

10 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

11 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

12 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ตําย อรทยั √

13 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

14 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

15 บอกใจยังไงดี กํอนน้ัน..ทกุห๎องหัวใจ มีผ๎ูอาศัย ตําย อรทยั √

16 ตัวชวํยที่บํได๎เชญิ ยัง..จะทําหน๎าที่ฮักอ๎าย ถึงแม๎วาระ ตําย อรทยั √

17 ทอํงคําวําทําใจ มือถือก็มีเบอร๑ที่เมมไว๎ก็อยูํ แตํรัก ตําย อรทยั √

18 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259342 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก๏...ลิเก) แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

3 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุํนไอไปเลี้ยงหัวใจไมํพอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

5 อยากถูกคนรัก ให๎รู๎แล๎วรู๎รอด ทกุหน่ึงหัวใจ มีอีกหัวใจคอยอยูํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

6 สงํความคิดถึงมากอดเธอ รู๎สกึเหงาๆยังไงไมํรู๎ เมื่อเธอไมํอยูํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

7 แทนคําวําเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สอํงทาง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

8 กลัวเหงาไมํเทาํกัน คิดถึงกันบ๎างหรือเปลํา ระหวํางที่เรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

10 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

11 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

12 คิดถึง คิดถึงประคองที่อยูํตาคลี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

13 รักคนชือ่น๎อย ผมหลงรักคนผ๎ูหญิงชือ่น๎อย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

14 แต๐วจ๐า แต๐วจ๐า เห็นใจเถิดหนาแต๐วของพี่ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต ด้วยรัก..และคิดถึง ก๊อท จักร

Covernight Plus

ลูกทุ่งกีตาร์หวาน ต่าย อรทยั
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15 กลํอมนางนอน นอนเสยีเถิดน๎องนอนอยํามัวอาวรณ๑ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

16 คนรํวมชายคา ฉันปลูกต๎นไม๎เอาไว๎ชายคาต๎นหน่ึง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

17 หน่ึงปีที่ทรมาน หน่ึงปีให๎หลังฉันยังจําได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

18 มนต๑รักแมํกลอง เจื้อยแจ๎วแวํวเสยีงสําเนียงขับร๎อง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

19 ลืมเจียมหัวใจ ลืม..ลืมเจียมหัวใจเมื่อได๎สบตา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

20 เป็นเธอใชไํหม ชวิีตเปลี่ยนไปจากนาททีี่ได๎สบตา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 ดูแลตัวเองด๎วยนะ ไกลกันบ๎าง จะได๎คิดถึงบํอยๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 เกินใจไขวํคว๎า ถึงตัวอยูํใกล๎...แตํไกลเกินใจไขวํคว๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

23 สดุที่รัก สดุที่รัก ขอเธอได๎โปรดจําไว๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

24 ดอกไม๎ให๎คุณ ขอมอบดอกไม๎ในสวนน้ี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

25 ด๎วยคําวําขอบคุณ แคํเดินผํานตา ก็ถือวําพรหมลิขิต จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

26 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

27 สามคําจากใจ มีคําสามคําที่เก็บซํอนงําในใจเรื่อยมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

28 รักอยํารู๎คลาย จําพรากจากขวัญดวงใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

29 จากคนที่รักเธอ แคํคนรัก เธอ ไมํใชคํนที่เธอรัก จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 พรรักจากสวรรค๑ ประตูสวรรค๑ ก็ไมํอาจกั้นไว๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

32 ขออนุญาตหํวงใย ขออนุญาต อาจเอื้อมเข๎ามาหํวงใย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

33 ยังจําได๎ไหม เสยีงน้ีคนดียังจําได๎ไหม เสยีงของคน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

34 อยูํกับความคิดถึง ไมํมีวันไหน..ที่ใจไมํคิดถึงเธอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

35 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 แรกรักแรกเจอ โอ๎วาสนานําพาให๎มาได๎เจอ แรกเห็นก็ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

37 ขอเธอยกโทษ จะลงทณัฑ๑กันเทาํไร จะตาย ฉันก็ยอม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

38 จากทั้งยังรัก ใจพี่หํวงเจ๎าพวงดอกแก๎ว จําจากแล๎ว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

39 ในอ๎อมกอด ในอ๎อมกอดพี่ เคยมีเจ๎าซบอิงอุํน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 รอยรักรอยเล็บ รอยเล็บเหน็บเน้ือเจ็บปวด จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

42 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

43 มนต๑รักลูกทุํง หอมเอยหอมดอกกระถิน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

44 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนํอยนะกลอยใจพี่ หํางกันอยํางนี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 สญัญาได๎ไหม ชอบกับเขา รักกับเขา พี่เข๎าใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

46 พอไหมถ๎าจะรัก อยากสอยดวงดาวสกัร๎อยดวง มาร๎อยเป็นพวง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

47 เสยีงขลุํยเรียกนาง เสยีงขลุํยครวญหวนมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

48 แอํวเหนือ แอํวเหนือเมื่อหน๎าลมหนาว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

49 ความเหงาบอกให๎เราใกล๎กัน บอกได๎ไหม แอบคิดถึงใคร พักน้ีดูเหงาๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ตําย อรทยั √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259232 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

3 อากาศ เธอเห็น วําเป็นฉัน หรือเธอไมํเห็นมัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

4 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

5 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

6 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

7 ได๎อยํางเสยีอยําง จากเคยรักอยูํ จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

8 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด LOSO √

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

10 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

11 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

12 คนไมํดี แม๎วํายังรักเธอแคํไหน ต๎องฝืนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

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

14 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

15 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี นูโว √

16 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนร๎องไห๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

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

18 เธอมีจริง มีนางฟ้าที่อยูํแสนไกล เหมือนคล๎ายคล๎าย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

19 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

20 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

22 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

23 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมํรู๎วําเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

24 ทั้งทั้งที่รู๎ คนโน๎น คนน้ีก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

25 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

26 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

27 กระดกลิ้น เธอขอให๎ฉันพูดอีกทไีด๎ไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

28 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

30 อยากเห็นหน๎าคุณ ไมํได๎รักคุณเทาํไร แคํอยากเห็นหน๎าคุณ LOSO √

31 สดุดี สดุแผํนดิน และนํ้าที่กว๎างใหญํ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

32 ใจดีสูเ๎สอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยํางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

34 หัวใจสะออน กวําจะรู๎จักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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35 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่อํอนไหว จิรศักดิ์ ปานพุํม √

36 ชอํงวํางในหัวใจ ก็เหมือนเรือน๎อย ฝ่ามรสมุ ธนพล อินทฤทธิ์ √

37 รับได๎ไหม เธอ คนที่ดีพร๎อม วันน้ีเธอยอมทกุอยําง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

38 เคยรักฉันบ๎างไหม และแล๎วก็มาถึงวัน วันที่เธอต๎องไป LOSO √

39 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

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

41 ทําไม เป็นอะไร มันเป็นอะไร เธอเป็นใคร จิรศักดิ์ ปานพุํม √

42 ลากํอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวําสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

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

44 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

45 เสยีชพีไมํเสยีเธอ เห็นทอ๎งฟ้าสคีราม เห็นสายนํ้าไหลเย็น ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

47 คิดอะไรอยูํ อยูํๆ ก็มาหวานใส ํเอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

48 บังอรเอาแตํนอน ข๎าวปลา ไมํกิน ไมํเดือนร๎อน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

49 มอ'ไซค๑รับจ๎าง เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร LOSO √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259432 ท้าซ้้า

วันที่วาง 25/08/2559 1 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

2 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

4 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

5 เสยีใจได๎ยินไหม เพราะวํารักจึงเปรียบ ใหมํ เจริญปุระ √

6 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

7 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

8 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

9 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

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

11 ลืมได๎เลย ลืมได๎เลยวําเคย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

12 เจ็บไปเจ็บมา อยูํกับเธอแล๎วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

13 กลับกลอก บอกคนโน๎น บอกคนน้ี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

14 ตํอไปน้ีนะ ฉันรู๎วําเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

15 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

16 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

17 เธอบอกให๎ลืม เธอมาบอกลา บอกให๎ บุปผา ธรรมบุตร √

18 แลกด๎วยนํ้าตา (LET ME CRY) ฉันรู๎ดี วําคงต๎องทําใจ เมื่อมันมาถึง อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

19 หัวใจวํางเปลํา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

20 บอกได๎ไหม คนไมํเคยยอมใคร ไมํเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

21 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟ้าแกล๎งกันใชไํหม ฟ้าจงใจใชไํหม ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

22 เปลํามีนํ้าตา ดูเธอดีใจ ที่เขาได๎หวนมา โรสแมรี่ √

23 ความลับ ฉันไมํรู๎ เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลํา เบาว๑เด๎นท๑ √

24 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

25 เพิ่งเข๎าใจ รักของเธอ ที่เธอให๎ฉัน นาวิน ต๎าร๑ √

26 ก็เลิกกันแล๎ว ใครบอกเธอวําฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

27 ไมํมีอีกแล๎ว รู๎ดีวําเธอได๎เปลี่ยนไปแล๎ว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

28 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

29 ใจร๎าย ใจร๎าย เธอนํะใจร๎ายรู๎ไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

30 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ๑ วาย แซด √

31 น๎อยไปอีกหรือ น๎อยไปอีกหรือที่ให๎ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

32 แคํอยากจะบอก เธอแคํรับฟัง เธอไมํต๎องตอบ บัวชมพู ฟอร๑ด √

33 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

34 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

35 Miss call นานไป ไมํดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

36 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รู๎ตัวดี วําฉันคือใคร คนที่ทํา ได๎เพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

37 เพื่อนเทาํน้ัน เพื่อนเทาํน้ัน แคํเพื่อนเทาํน้ัน Teen 8 Grade A √

38 พี่ชาย..(ที่ไมํแสนด)ี เธอเดินเข๎ามา เพื่อบอกกับฉันวําต๎องไป ญาญําญ๋ิง √

39 เกลียดความหว่ันไหว ขํมใจเอาไว๎ อยําไปหลงมีใจ กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

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

41 งํายเกินไป กํอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

42 แคํมี อาจจะมีพร๎อม... แตํชวิีตก็ยังวํุนวาย พลพล √

43 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

44 แคํเสยีใจ ไมํพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

45 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง ใหมํ เจริญปุระ √

46 ทําใจลําบาก อยูํกับเธออยํางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

47 รับไมํไหว บอกตรงๆคนสวย คนดี วันน้ีฉันยังไมํพร๎อม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

48 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

49 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

50 ฟ้าคงสะใจ อยูํคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เจ็บที่รัก รักที่เจ็บ
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