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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260256 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

2 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

3 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

5 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

6 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

7 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

9 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

10 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

12 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

13 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

15 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

16 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 โอ.เค.เน฿าะ โอ เค เน฿าะ จําได บ อายเคยบอกใจ ตาย อรทยั √

18 สรางฝในดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

19 มีเธอจึงมีฝใน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 ฝในยังไกล ใจยังหนาว บฮูคือกันวาอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตาย อรทยั √

21 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

22 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 เก็บความหลายใจไปใชที่อื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทยั √

24 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

25 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

27 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

29 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

30 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝในถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 บอกใจยังไงดี กอนน้ัน..ทกุหองหัวใจ มีผูอาศัย ตาย อรทยั √

32 ริมฝใ่งหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

33 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

34 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทยั √

36 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย มนตแแคน แกนคูน √

37 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 ฝในดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปุนอขอเวานําแน มนตแแคน แกนคูน √

39 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทยั √

40 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดเนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทยั √

42 ยังฮักคือเกา ถึงปใจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

43 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 ทองคําวาทําใจ มือถือก็มีเบอรแที่เมมไวก็อยู แตรัก ตาย อรทยั √

45 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแแคน แกนคูน √

46 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 ตัวชวยที่บไดเชญิ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ ตาย อรทยั √

48 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

50 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260216 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

2 คนไมเอาถาน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

3 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

4 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

5 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

6 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

7 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

9 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเป็นใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

รวมฮิตลูกทุ่งกีตาร์หวาน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Rock Collection Vol.2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2560
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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10 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

11 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

12 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณแเสยี กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

13 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

14 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

15 ดวยความคิดถึง ดวยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

16 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

17 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

18 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง ปาลแมมี่ √

19 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

20 สวนเกิน ฉันคนน้ีกับเขาคนน้ันตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

21 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

22 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟใงคําน้ันซักวัน DA endorphine √

23 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

24 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สดุก็ BODYSLAM √

25 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

26 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

27 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

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

29 หลับขามวัน รูดีวันน้ี มันเป็นวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

30 ปลอยฉัน ค่ําคืนน้ีมืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึง Retrospect √

31 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

32 กี่พรุงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

33 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

34 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

35 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

36 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ X

37 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

38 ฮู ฮู ฟูาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให POTATO √

39 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

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

41 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

42 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

43 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

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

45 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

46 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

47 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

48 3 มิติ แดเธอ...ผูเป็นทกุอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

49 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

50 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260266 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

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

3 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

4 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

5 คนอกหักพักบานน้ี อยากปใกปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

6 ในฝใน หากฝในวาฉันและเธอ ละเมอความรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

7 ที่รัก นานแลวที่หลงพะวงมิหนาย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

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

9 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

10 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

11 ลมพัดลมเพ ลมพัดลมเพใจเธอจะเซไปหาใคร ลมพัด จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

12 นักรองคั่นเวลา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

13 รักจางที่บางปะกง ใฝุพะวงหลงเฝูาสาวเจา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

14 ข่ีเกเงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

15 งอเพราะรัก เพียงนิดเพียงหนอย นอยใจกันเรื่อย คอนเสริแต GOT SHOW ปี 55 √

16 ก็คุณนะสวย ไมรูตองรออีกกี่รอยปี มันถึงจะมี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);นันทดิา แกวบัวสาย √

17 แมไมวา ช.รูวาแมเป็นหวง แตอยากจะชวนนอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);ญาญาญ๋ิง √

18 ไมอยากครับผม ญ.หวัดดีจาพอรูปหลอ ช.ดีครับผม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);อาภาพร นครสวรรคแ √

19 วันน้ีสวยกวาเมื่อวาน เมื่อวานก็ดูสวยดี แตวันน้ีสวยกวา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 บานใกลเรือนเคียง บานเรือนเคียงกันแอบมอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

21 รักขามคลอง บานนองอยูฝใ่งขโนน บานพี่อยูฝใ่ง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

22 ขอบคุณเธอที่ใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);ตาย อรทยั √

23 ดวยคําวาขอบคุณ แคเดินผานตา ก็ถือวาพรหมลิขิต จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

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

25 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

26 ลนเกลาเผาไทย ลนเกลา เผาไทย ศูนยแรวมใจคนไทยทั้งชาติ เปาวลี พรพิมล;รุง สรุิยา;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

27 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

28 สญัญา 5 ปี นองเอยฟใงพี่รักกันมาหาปี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

29 คืนน้ีพี่คอยเจา คืนน้ีมีเธอซบอิงอกฉัน วอนรักออนคํา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
บันทกึเสียงการแสดงสด ก็อทโชว์
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30 อยากฟใงซ้ํา อยากฟใงซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

31 บานพักใจ ผมเปิดบาน ไวบริการคนอกหัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

32 ถาคุณบอกผม ถาคุณบอกผมดวยคําวารัก ก็คงสขุนัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

33 กอดไมถอดแขน แมแกมขาวๆ รักเจาเขาแลว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

34 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

35 รักกวาเมื่อวาน ขอบคุณเมื่อวาน ที่เป็นสะพานสานใยไมตรี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

36 กินอะไรถึงสวย+กินขาวกับนํ้าพริก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);แกม วิชญาณี เปียกลิ่น√

37 สามสบิยังแจเว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

38 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

39 ภารตี โอภารตีนามน้ีเป็นเพียงสมญา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

40 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

41 นํ้ามันแพง นํ้ามันขาดแคลนคุยกับแฟน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

42 ปูไขไกหลง ชางเถอะคนงาม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

43 รักกันสองวัน ช.วันที่ฝนตก หนาเธอก็ตกใสใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);รัชนก ศรีโลพันธุแ √

44 น้ิวนางขางซาย น้ิวนางขางซายจองไวดวยแหวน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

45 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 โปรดติดตามตอนตอไป ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยังไมหมดนะครับ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

47 หนุมโคราช อยูกรุงเทพตั้งนานหลายปี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 ดวลเพลงโคราช จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);ตั๊กแตน ชลดา √

49 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

50 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ที่มาชวยงานบุญวันน้ี จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260260 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง ไชยา มิตรชยั X

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

3 คิดถึงพี่หนอย พี่จนไปหนอยถึงคอยไมไหว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

4 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง วรานุช พุทธชาติ X

5 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

6 แววเสยีงซึง ใครหนอดีดซึงใหขาเจาซื้งซาน อรวี สจัจานนทแ X

7 คอยนางที่อางทอง ไชยา มิตรชยั X

8 เรารอเขาลืม สนุารี ราชสมีา X

9 รักจางที่บางปะกง ใฝุพะวงหลงเฝูาสาวเจา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

10 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาใหหนวงหนัก วรานุช พุทธชาติ √

11 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงที่สวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

12 ลูกทุงคนใหม ฟใงกี่หนก็โดนใจ เพลงลูกทุงไทยเสนหแ อรวี สจัจานนทแ √

13 ไมธรรมดา ไชยา มิตรชยั X

14 มอเตอรแไซคแนุงสัน้ สนุารี ราชสมีา X

15 ปูไขไกหลง ชางเถอะคนงาม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

16 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยางเขาสูเขตฤดูฝนพรํา วรานุช พุทธชาติ √

17 บอสรางกางจอง นวลนางนองกางจอง พี่น้ีแอบมอง โอภาส ทศพร (อ฿อด) X

18 สาวเหนือก็มีหัวใจ โอกระไรใจชายฮักงายทิ้งงาย อรวี สจัจานนทแ √

19 ลูกที่ถูกลืม ไชยา มิตรชยั X

20 ฉันจะไปกอนคนใหมจะมา สนุารี ราชสมีา X

21 รองไหกับเดือน มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

22 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ วรานุช พุทธชาติ X

23 รักคนชือ่นอย ผมหลงรักคนผูหญิงชือ่นอย โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

24 คนสดุทาย ฉันจะรักคุณเป็นคนสดุทาย อรวี สจัจานนทแ X

25 มันหนาวที่ใจ ไชยา มิตรชยั X

26 นํ้าตานองเพ็ญ สนุารี ราชสมีา X

27 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

28 ดวนพิศวาส เสยีงรถดวนขบวนสดุทาย วรานุช พุทธชาติ X

29 รักนองพร โอ โอ฿โอละเนอ เออ เออ นองพร โอภาส ทศพร (อ฿อด) X

30 เหมือนขาวคอยเคียว ไดยินไหมพี่ เสยีงน้ีคือสาวบานนา อรวี สจัจานนทแ X

31 ฝนพรําที่ลํานารายณแ ไชยา มิตรชยั X

32 ฝนซานํ้าซึม สนุารี ราชสมีา X

33 เอาคําวารักของเธอคืนไป เอาคําวารักของเธอคืนไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

34 ฝนซาฟูาใส มองกระจกเงาเห็นใบหนาเราหัวใจสะอื้น วรานุช พุทธชาติ X

35 นํ้าตารวงหลังพวงมาลัย ทกุวันฉันน่ังหลังพวงมาลัย โอภาส ทศพร (อ฿อด) √

36 สายนํ้าแหงความหลัง สิน้สายนํ้าผานแหงธารขาดคลอง อรวี สจัจานนทแ X

37 นํ้าตาลาไทร มาแลวแกวตาสญัญาใหไว ไชยา มิตรชยั X

38 มีโอกาสแตขาดเวลา สนุารี ราชสมีา X

39 อยามาคิดถึงฉันเลย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

40 ที่รักเรารักกันไมได ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมได วรานุช พุทธชาติ √

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

42 กุหลาบเวียงพิงคแ กุหลาบเวียงพิงคแ ดอกน้ีบมีเจาของ อรวี สจัจานนทแ X

43 พี่มีสทิธิ์ไหม ไชยา มิตรชยั X

44 ถึงเวลาจะบอกรัก สนุารี ราชสมีา X

45 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

46 ฝากดิน ดินเจาเอ฿ยขาเคยอยูใกลมากอน วรานุช พุทธชาติ X

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

48 แมสอดสะอื้น โอยแมสอดสะอื้นระทมขมข่ืน อรวี สจัจานนทแ √

49 ลูกกําพรา ไชยา มิตรชยั X

ลูกทุ่งฮิตทรานซิสเตอร์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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50 จําเสีย่งเลี้ยงพอ สนุารี ราชสมีา X

51 อีสาวทรานซีสเตอรแ ฉันคนชาวนาหนาตาเซอ เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260259 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 เห็นอายใน ig สมิีคนเคียดบ หากนองขอกดไล ศิริพร อําไพพงษแ √

2 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ X

4 คิดฮอดทกุคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแแคน แกนคูน √

5 กด Like ใหแนเดอ สงความสขุผานเฟชบุคข้ึนกระดานของอาย ตาย อรทยั √

6 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

7 สาว 3 G แดง จิตกร X

8 คนนําทางใจ จินตหรา พูนลาภ X

9 ดาวเคียงเดือน ไหมไทย อุไรพร X

10 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

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

12 อยากโทร.หาใจสขิาด บุญตา เมืองใหม X

13 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 หวานใจมือถือ แดง จิตกร X

15 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

16 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

17 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใดเ หามใจบใหคิดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

18 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเป็น ศิริพร อําไพพงษแ √

19 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

20 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

21 เหน่ือยจังอยากฟใงเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

22 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

23 พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ X

24 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกวาง คนขางๆก็เลยสําคัญ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

26 สงใจมาใกลชดิ สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทยั √

27 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

28 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟใงเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษแ √

29 บอกฮักผานดีเจ จินตหรา พูนลาภ X

30 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

31 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

32 คิดฮอดบานเฮาเนาะ แดง จิตกร X

33 คิดฮอดอยางแฮง ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร X

34 ผูสาวมักเวาผูบาวข้ีคุย อายศรๆสฟิูาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

35 ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ X

36 คิดฮอดอายสายไปบ บมีอายหัวใจจึงสงขาว ถูกความเหงา ตาย อรทยั √

37 เบอรแโทรที่ถูกลืม เบอรแโทรสาวโลโซคนน้ี เคยเป็นเบอรแ ศิริพร อําไพพงษแ √

38 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 โทรหาแหนเด฿อ โทรหาแหนเด฿อ จําเบอรแโทรนองไดบ ตาย อรทยั √

40 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคแจากสายคนหัวใจเศรา ศร สนิชยั √

41 ขอความในมือถือ กดอานขอความในมือถือ ดอกออ ทุงทอง √

42 มือถือมือสอง มือถือมือสองของขวัญจากชายคนจน ไมคแ ภิรมยแพร √

43 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

44 คนไกลเบอรแเกา โทรหา...คนดีที่อยูบานเรา ดวยเบอรแโทร พลพล;ตาย อรทยั √

45 อิจฉามือถือ ช.ตั้งแตเจามีมือถือกะบคือเกา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

46 สะเลเตอาบแสงจันทรแ ดอกสะเลเตบาน ดนแลวบเห็นมา ตาย อรทยั √

47 คอยเขาบอกฮัก บุญตา เมืองใหม X

48 เติมความรักลงในหัวใจ ยิ่งแบงปใน ยิ่งมีเยอะ ยิ่งมีเหลือ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

50 มนตแเพลงมนตแแคน น่ีคือมนตแแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260282 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO √

2 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

3 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสกัอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

4 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

5 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

6 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

7 บินเขากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

8 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

9 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

10 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

11 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟใงกันสกัท ีขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

13 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

14 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

15 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

รวมเพลงดัง ลูกทุ่งส่ือรัก..ฮักหลาย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ร็อกเหอะ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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16 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปใ้น Basher √

17 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

18 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

19 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

20 ตลอดกาล Forever จบมาแลวกี่วัน ใหพนผานนานเป็นปี INSTINCT √

21 ภาพถาย กอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยู อดทนยิ้มสู Retrospect √

22 ฝุุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

23 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

24 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

25 งายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

26 ฟูาเป็นใจ เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟูา 25 Hours √

27 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

28 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

29 ถาชาติหนามีจริง มันจบไปแลว ย้ําในใจไมใหไปคิดถึง INSTINCT √

30 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

31 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

32 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

33 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝในไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

34 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก฿สโซฮัก รักเต็มถังไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร √

35 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

36 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา The Yers √

37 แคน้ีก็สขุใจ ถามฟูาสกัครั้ง เหตุใดตองทําใหยากเย็น COCKTAIL √

38 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

39 นักเดินทาง (โฆษณาเปฺปซี)่ ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

40 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

41 ไมทิ้งกัน (Together) ฉันเคยคิดวาเสนทาง ที่ฉันเดินเพียงลําพัง Retrospect;Sweet Mullet √

42 กอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

43 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

44 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

45 แจ็คผูฆายักษแ ฟใกกลิ้ง ฮีโร;เตเา Sweet Mullet X

46 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมคแ ภิรมยแพร;ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 พลังแสงอาทติยแ เห็นเธอมีนํ้าตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

48 คือเธอใชไหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

49 ความฝในกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทองฟูา BODYSLAM √

50 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260271 ท้าซ้้า

วันที่วาง 03/08/2560 1 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทดิา แกวบัวสาย √

3 คนที่รูใจ ใครจะมองเธอวาไง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 เติมฝใน [เคหาสนแดาว] หน่ึงความฝใน หน่ึงความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

5 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปใ่น) X

6 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูเดียว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

7 กลับมาสกัครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

8 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

9 ไมอยากกลับบาน ดวงตะวันก็ลับ ดาวก็จับเต็มฟูา เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

10 เดิมพันชวิีต กอนน้ันไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

11 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

12 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

13 ตองดีกวาเกา ไมคิดจะลงแขง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

14 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

15 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

16 รสชาติความเป็นคน เก็บมานานสงสยัเต็มทน มาชา วัฒนพานิช √

17 รักเธอแตเธอไมรู รักเธอแตเธอไมรู รัก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

18 ไมมีเหลือเฟือ มีเงินมีของเป็นหมื่นพัน กัมปะนี √

19 อกหักไมยักกะตาย เขาคนน้ันมาติดพันรักเธอ เรวัต พุทธินันทนแ √

20 ไกล ไกลสดุขอบฟูาไกล สรุสหีแ อิทธิกุล √

21 รูไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู ที่เธอควรจะรู มาลีวัลยแ เจมีนา √

22 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนดวยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมยแ √

23 คืนเหงา ค่ําแลว แตใจก็ยังไมหลับ ผุสชา โทณะวณิก √

24 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

25 เวนไวสกัคน เพราะฉันก็รู ถึงสูก็แพ นันทนา บุญ-หลง √

26 ก็แคเสยีดาย มันเสยีดาย แคเพียงเสยีดายมากกวา อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

27 แคเสยีใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

28 เทนํ้าบนกองทราย อยูกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

29 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

30 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

31 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

32 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

33 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

34 ไมรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

35 อยาซื้อเวลา เราเจ็บกันพอหรือยัง ลองถามตัวเอง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

แกรมม่ีฮิตตลอดกาล 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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36 ดอกไมในหัวใจ แคเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

37 ฝในไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝใน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

38 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู เอ็กซแ วาย แซด √

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

40 ครูกระดาษทราย ตั้งแตวันที่พวกเราน้ันรูจักครู ทราย เจริญปุระ √

41 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

42 นาททีี่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน คริสตินา อากีลารแ √

43 วันน้ีมีแตเธอ กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน ศักดา พัทธสมีา √

44 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

45 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

46 อยูตอไดหรือเปลา เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม ปาลแมมี่ √

47 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

48 ฟูาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

49 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

50 กวีบทเกา แตกอนทกุครั้งทไีร ไดอานไดเห็น นูโว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560077 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

3 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝใน COCKTAIL √

4 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

5 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

6 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

7 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

8 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปใ้น Basher √

9 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

10 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

11 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

12 คนมีเสนหแ(Acoustic Version) เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา มาตัง ระดับดาว √

13 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

14 ถือวาเราไมเคยพบกัน ไมตองขอโทษเรื่องที่ผานมา ไมตอง AB NORMAL;ตุล อพารแตเมนตแคุณปูา √

15 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

16 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

17 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

18 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

19 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝใน หยดนํ้าตา NOS √

20 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560096 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

2 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชกั KLEAR √

3 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

4 ไมตางกัน 25 Hours X

5 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

6 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปใญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

7 ฝุุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

8 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รูอยูแกใจ วาเราน้ันไมมีสทิธิ์ กะลา √

9 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

10 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

11 รมสเีทา ฉันเฝูาถามความสขุอยูที่ไหน KLEAR X

12 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธแรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

13 ก็มันเป็นอยางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

14 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

15 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

16 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

17 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

18 คําตอบของหัวใจ (ละครรักน้ี..หัวใจเราจอง)ไมรูวาทกุอยาง ระหวางเราสองคน ปใ๊บ Potato √

19 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟูา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

20 ทําไมตองเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

21 เปราะบาง (ละครลุย) หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

22 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชกั POTATO √

23 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

24 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

25 อยางนอย (ภาพยนตรแปิดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

26 เพลงที่ฉันไมไดแตง(ภ.SuckSeedหวยข้ันฯอาจไมเพราะ ไมเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

27 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

28 สดุฤทธิ์สดุเดช (ละครคูแคนแสนรัก) ตอบตอบมาหนอย KLEAR √

29 ขานอยสมควรตาย (ภ.ตีสาม คืนสาม 3D)โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปใหคน ทกุคน COCKTAIL √

30 ยินดีที่ไมรูจัก (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ไมรูวาเธอเป็นใคร ไมรูวาฉันเป็นใคร 25 Hours X

เผยแพร่/

PLAY TIME VOL.3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Genie The Love Scene
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต ป้าง นครินทร์ 50 ปี
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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รหัสปก CD G0560073 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

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

4 หัวลานใจนอย ก็มีบางครั้งที่ฉันยังไมเขาใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

5 สบายดี คิดคิดไวแลวก็เลยไมเสยีใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

6 ประตู หลายวันกอน เคยมีดอกไมดอกใหญ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

7 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 เอื้อมไมถึง มองทะเลมีแสงจันทรแนวลยวนใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

9 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

10 คําตอบ กี่ททีี่ถาม ถามทําไม บอกไปแลว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

11 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

12 ผูชายรองไห นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

13 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหน่ึง นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 คนฉลาด จากวันน้ันที่เราแยกจากกัน ฉันรูดี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

15 แคลอเลน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

16 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

17 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

18 เรารักกัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

19 พี่ชาย เธอบอกวารักเรามองเราเหมือนพี่ชาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

20 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

21 เธอมีจริง มีนางฟูาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

22 คนมันไมใช ฉันทุมเท หมดเลยทกุอยาง ยิ่งนาน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

23 คูชวิีต มอบชวิีต ไวใหกัน ใหเธอน้ันชวยดูแล นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

24 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

25 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

26 ขบวนสดุทาย เหงาที่มาเฝูายืนรอ ทอที่ตองเสยีเวลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

27 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทไีดไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

28 ที่วาการอําเภอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

29 เล็กนอยที่ยิ่งใหญ ถาฉันรักเธอ หมดทั้งหัวใจ จะทําอยางไร นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

30 ปมดอยของฉัน รูไหมวาฉันรักเธอมาก และก็แนใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

31 คนมีเสนหแ(Acoustic Version) เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา มาตัง ระดับดาว √

33 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

34 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

35 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสกัอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260263 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

3 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตนแ X

4 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

5 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

6 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

7 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

8 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

9 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

10 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

11 สฮิินองบ กุง สภุาพร สายรักษแ X

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

13 ใจหลนที่งานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เป็นไฮไลทแ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

14 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

15 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

17 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

18 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

19 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมคแ ภิรมยแพร √

20 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษแ √

21 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

23 กด Like ใหแนเดอ สงความสขุผานเฟชบุคข้ึนกระดานของอาย ตาย อรทยั √

24 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

25 ทายที่สดุ...อายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษแ √

26 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

27 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทยั √

28 อายตายสไิหนําบ เพชร สหรัตนแ X

29 นางฟูาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

30 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

31 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

32 คําขอ กุง สภุาพร สายรักษแ X

33 หนุม น.ป.ข. สายนํ้าโขงแมไหลลอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

35 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งเพลงฮิต เกรด A ชุดที่2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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36 เก็บความหลายใจไปใชที่อื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทยั √

37 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปใญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

38 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

39 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 มาจากดิน คนมาจากดินบเคยลืมกลิ่นความจน ตาย อรทยั √

41 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

42 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

43 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

44 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

45 เรื่องชวิ ชวิ นองบอยากมีปากมีเสยีงกับเขา ตลอดเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

46 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทยั √

47 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษแ √

49 เจ็บบอกใหไป หัวใจบอกใหกอด เหงาเป็นเดอาย คือหาย..ไปนานแทหนอ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

50 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมช ูเติมคําวา ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260264 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

3 สรางฝในดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

4 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

5 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

6 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝใน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

7 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

8 รักจัง ไมมีสิง่ใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

9 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

11 มีเธอจึงมีฝใน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 วันที่บมีอาย ฟูาเอเย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบน่ัง ตาย อรทยั √

13 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

14 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษแ √

15 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไมคแ ภิรมยแพร √

16 อยาเปิดเพลงน้ัน หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

17 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ พี สะเดิด √

18 บัตรเชญิของความคิดถึง ไมรูยังจําไดไหม คนเคยใหใจ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

19 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 ขอสทิธิ์แครองไห ชาติน้ีเกิดมา เหมือนเทวดาไมรัก ตาย อรทยั √

22 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

23 หนีแมมาแพรัก เมื่อกินนํ้าตาจึงรูคาของคําเตือนแม ศิริพร อําไพพงษแ √

24 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูที่ซอนอยูในแววตานอง ไมคแ ภิรมยแพร √

25 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

26 ความตองการทางแพทยแสงู เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

27 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาหแจะมีวันหน่ึง ซึ่งเราไดนัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

28 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

30 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

31 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุขแเพียงใด ตาย อรทยั √

33 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชางมีมนตแขลัง มนตแแคน แกนคูน √

34 ศิลปินดอกหญา วิหคโผผิน ดั่งศิลปินผกเผิน ศิริพร อําไพพงษแ √

35 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมคแ ภิรมยแพร √

36 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทกุวัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

37 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

38 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

39 เงินนะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันดวยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

41 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 นอนฟใงเสยีงฝน เหววาแทบนํ้าตาหลน นอนฟใงเสยีงฝนรินหลน ตาย อรทยั √

43 สญัญาฝใ่งมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแแคน แกนคูน √

44 ฮักอายผูเดียว ฮักอายผูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสญัญา ศิริพร อําไพพงษแ √

45 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมคแ ภิรมยแพร √

46 คนหลงทาง (ละครลิเก฿ ลิเก) ขอมือนุมๆ ชวยกุมมือฉันไดไหม จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

47 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

48 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

49 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

50 รองไหสองหน วันน้ีฉันตองรองไหสองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560070 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

2 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

รวมเพลงแกรมม่ีโกลด์ฮิตตลอดกาล ชุด 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

แกรมม่ี โกลด์ บ๊ิกฮิต 2560
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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3 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

5 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

6 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปใญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

8 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

10 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

11 เกลียดหองเบอรแ 5 พอแฟนแตงงานฉันเลยอกหัก ไมคแ ภิรมยแพร √

12 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

13 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทยั √

15 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

16 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

17 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

18 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

19 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมคแ ภิรมยแพร √

21 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

22 ปฺุบปใ๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

23 อยาจีบใหไปเจ็บ ถาเห็นวาไมสมควร ก็อยาชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ชตัดาวนแ ดาวชดั เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560071 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

2 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

3 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

4 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

5 บขวางทางอาย อาม ชตุิมา X

6 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

7 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

8 สมอง กุง สภุาพร สายรักษแ X

9 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

10 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 กําแพงชือ่เพื่อน ใกลแคเอื้อมมือ แตเหมือนฉันยืนอยู เปาวลี พรพิมล √

12 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตเา ภูศิลป √

13 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

14 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

15 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

16 มักสาวดาวเตน อายบแมนแฟนคลับนักรอง มาจอบสอง เจมสแ จตุรงคแ √

17 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

18 ปฺุบปใ๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560088 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 สบายดีไหม PARATA X

2 ลมหายใจเดียวกัน PARATA X

3 สายลมแหงความรัก(WIND OF LOVE) PARATA X

4 9 ที่แสงสวาง PARATA X

5 ฟใงกอน PARATA X

6 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

7 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

8 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

9 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

10 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260268 ท้าซ้้า

วันที่วาง 10/08/2560 1 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมเหมือนเดิม ความรัก GETSUNOVA √

2 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเป็นไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

3 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

4 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

5 มีความสขุบนความทกุขแของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอะไร ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

6 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟใงกันสกัท ีขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

7 สวรรคแวิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแลวตัวเรา MUZU √

8 ฝืนตัวเองไมเป็น นนทแ ธนนทแ X

9 ฉันตองคิดถึงเธอแบบไหน อิ้งคแ วรันธร X

10 ขอพร กันตแ ชณุหวัตร X

11 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

12 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

13 ผิดที่สําคัญตัว (ล.ซีรี่สแ Waterboyy) จากเคยเหงาใจ จากเป็นคนที่มีนํ้าตา พีท พล √

14 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

รวมลูกทุ่ง ฮิตถูกใจ ใหม่ล่าสุด
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Parata / Pathway
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิตคนใจพัง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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15 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

16 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานตแ รังสรรคแ X

17 เจ็บจนไมเขาใจ PORTRAIT X

18 แคเธอที่ตองการ PREM X

19 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

20 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

21 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

22 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชวิีตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

23 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปใ้น Basher √

24 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

25 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ใหฉันตองเลือก เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

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

28 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

29 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

30 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

31 ตลอดกาล Forever จบมาแลวกี่วัน ใหพนผานนานเป็นปี INSTINCT √

32 จม ลุลา √

33 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

34 อยากหมุนเวลา เสยีดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน นิโคล เทริโอ √

35 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

36 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

37 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

38 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝใน เพราะ Season Five √

39 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

40 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

41 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

42 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

43 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

44 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

45 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

46 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

47 ภาพถาย กอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยู อดทนยิ้มสู Retrospect √

48 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเป็นไร Bankk Ca$h √

49 ถาชาติหนามีจริง มันจบไปแลว ย้ําในใจไมใหไปคิดถึง INSTINCT √

50 เพลงรักของคนแพ มันคือความหมายของเสนขอบฟูา Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260279 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/08/2560 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

3 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

4 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอฉันก็อยูเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

5 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

6 ใจหมา T_T X

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

8 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

9 ปิดตาขางนึง ทรงไทย X

10 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

11 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

12 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

13 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

14 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

15 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

16 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

17 ที่อยูตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

18 ทําไดไง T_T X

19 สญัญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

20 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

21 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

22 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

23 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

24 ทบัไมรอง ทองไมรับ วง L.ก.ฮ. X

25 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

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

27 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

28 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

29 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

30 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

31 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

32 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

33 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

34 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

ตะวันแดงสาดแสงจันทร์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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35 ไมกลาบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

36 ดูแลตัวเองดีดี T_T X

37 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

38 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี แอ฿ด คาราบาว √

39 กรุณาฟใงใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

40 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟูา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

41 นางฟูาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

42 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปใญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

43 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

44 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

45 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

46 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

47 ตนง้ิวกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

48 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

49 ทะเลใจ เหมือนชวิีตไดผานเลยวันแหงความฝใน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

50 ชวิีตภาคค่ํา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260273 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/08/2560 1 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

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

3 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู นันทดิา แกวบัวสาย √

4 ฝากดวงใจ ไฟลทแ 787 X

5 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 เชิต้แขนยาว-ไทสเีทา ปากซอยสบิหาผานมา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

7 หัวใจสลาย ฮอทเปปเปอรแ X

8 ยากจะหักใจลืม หักใจลืมเขาไดอยางไร ฮอทเปปเปอรแ X

9 ฝในสลาย ฮอทเปปเปอรแ X

10 สือ่รัก ไฟลทแ 787 X

11 จดหมายราง จากวันน้ัน วันที่เรารักกัน ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

12 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

13 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ปูอม ออโตบาหแน √

14 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน สรุสหีแ อิทธิกุล √

15 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

16 ไมอยากกลับบาน ดวงตะวันก็ลับ ดาวก็จับเต็มฟูา เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

17 ฉันผิดเอง วันกอนๆ ที่เราเคยรูใจกัน บาราคูดัส X

18 อยาหลอกตัวเอง อยาดีกับฉัน อยาทําอยางน้ัน วส ุแสงสงิแกว (จิ๊บ) √

19 โปรดจงตัดสนิใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก ทนู หิรัญทรัพยแ X

20 อยาเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปใ่น) √

21 กุหลาบในเปลวไฟ ความสดสวย ที่เราอารมณแภายใน สรุสหีแ อิทธิกุล √

22 หลอกใหรัก ถาไมมีหัวใจไฉน ชรัส เฟื่องอารมยแ √

23 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไวสกัหนอย จับมือฉันไวนานนาน มาลีวัลยแ เจมีนา √

24 ละคอนฉากสดุทาย โลกคือละคร แบงเป็น นันทดิา แกวบัวสาย √

25 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

26 ขอรักเธอขางเดียว ขอรักเธอขางเดียว ไม วง ตาวัน X

27 ไป ๆ มา ๆ ไป..ไป..มา..มา..เราก็มารักกันจนได ศิลปินนํ้าใจ X

28 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ เรวัต พุทธินันทนแ √

29 ประเทศไทย ตามสบายอยูแลวเราคนไทย กัมปะนี √

30 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

31 เสยีหายตรงที่ใจ ที่ใหเธอไป ไมคิดอะไร ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

32 ดอกไม จดหมาย ความรัก ดอกไม..ถาไดคงเป็นกํา นรินทร ณ บางชาง √

33 ชใูจ วันพบเธอ เพอรําพัน หวาดหว่ัน พ.ญ.พันทวิา สนัรัชตานันทแ √

34 อยากมีใครสกัคน อยากมีใครสกัคน หยิบยื่นความเขาใจ วทญัโู มุงหมาย √

35 ไมรักแตคิดถึง ชวิีตบางชวงที่เกี่ยวกัน เฉลียง X

36 มีเธอ ฉันไมรูจะเป็นอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

37 พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟูา อุย รวิวรรณ จินดา X

38 ไมขีดไฟกับดอกทานตะวัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

39 ครั้งน้ัน อุย รวิวรรณ จินดา X

40 กอดหมอน กอดหมอน รองไห สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

41 วันใส ๆ ฟูาใส แดดไกลๆ สจีางๆ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

42 เธอ หลับตาเธอน้ันไวเพื่อลืมทกุสิง่ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

43 นิยาย ก็เป็นเพียงแคคนที่คนหาทางเดิน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

44 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

45 ไมรักไมเป็นไร ไมรักไมเป็นไร หากวาเธอไมเสยีดาย กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

46 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

47 โปรดฟใงฉัน เธอโกรธเคืองหรือไร ผุสชา โทณะวณิก √

48 ฉันยังจําไดเสมอ ฉันยังจําไดเสมอ เมื่อวันที่ โซดา X

49 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

50 วันของเรา ถึงวันที่เราใฝุและฝใน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260269 ท้าซ้้า

วันที่วาง 17/08/2560 1 สูโว฿ย!!! อยากไดดีก็ตองแขงขัน ก็อยากไดฝใน Big Ass √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพลงฮิตสู้โว้ย!

เพลงดังหาฟังยากมากๆ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

3 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

4 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

5 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟูา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

6 แพชางมัน ก็อยากใหเธอรับปาก ถาหากวาใจ CLASH √

7 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

8 ความฝในกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทองฟูา BODYSLAM √

9 โลกแหงความฝใน [จุดนัดฝใน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝในและบอกกับใจ COCKTAIL √

10 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

11 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

12 อยาบอกวาไมมีใคร เชด็นํ้าตาเธอกอน แลวคอยมอง DA endorphine √

13 รมสเีทา ฉันเฝูาถามความสขุอยูที่ไหน KLEAR X

14 กาวไป เคยลองถามใจบางรึเปลา...วาชวิีต Jetset'er √

15 ดอกไมยังงดงาม (ละครในรอยรัก) วันที่เธอเสยีใจ วันที่ดอกไมไดเป็นรอย INSTINCT X

16 แชรแ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

17 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

18 ทางออก อยูบนหนทางที่พรุงน้ียังอีกไกล ฝในที่ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

19 ก็มันเป็นอยางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

20 ทางที่เลือก ไดฟใงถอยคําที่คนพูดกัน วาในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

21 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปใญหา GETSUNOVA √

22 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

23 ลอง อยามัวแตคิด อยามัวแตฝใน ยังไมไดลอง PARADOX √

24 ไมกลัวใครหนาไหน จะตองลําบากสกัแคไหนจะขอไปดวยใจ INSTINCT √

25 พลังแสงอาทติยแ เห็นเธอมีนํ้าตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

26 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

27 เวลาเทาน้ัน คลาย คลาย ดั่งคนสบัสนหนทาง BODYSLAM √

28 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

29 หยุดฝในก็ไปไมถึง มีคนเป็นลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

30 เทาที่มี เหมือนวาโชคชะตาชางไมเคยเขาขางกัน Big Ass √

31 รถไฟขบวนแหงความฝใน เพื่อนเอย..ฝในของเธออยูแหงใด? PARADOX √

32 พรุงน้ีรวย (ภาพยนตรแวัยรุนพันลาน) ทางเดินที่มีไมเคยงาย ก็ลุยไปไมทอ พีท พชร จิราธิวัฒนแ √

33 CIRCLE เจ็บที่เขามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรัก POTATO √

34 ผีเสือ้ที่หายไป ฉันก็เหมือนคนอีกเป็นรอยพัน ที่ยัง KLEAR √

35 กระเปาของวันพรุงน้ี เก็บวันคืนกับความฝในที่เฝูาคอย Calories Blah Blah √

36 เบื่อก็ทนเอา (ภาพยนตรแกองพันครึกครื้นฯ)ขออภัยทานผูใหญ Buddha Bless √

37 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

38 ความรักไมมีที่ใหคําวากลัว (ล.รักปาฏิ ฉันก็รูวาฉันน้ันเก็บตัวและคิดมากไป INSTINCT √

39 สิง่ที่สําคัญไมอาจมองเห็นไดดวยตา It's a flower in your hand... KLEAR √

40 เสนทางน้ี หากความรักเป็นดังเสนทางสายหน่ึง วรรธนา วีรยวรรธน √

41 ขอบคุณนํ้าตา ตะวันที่ดูรอนแรง มันคงไมแรงเทาไร BODYSLAM √

42 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

43 ผูชนะ (โฆษณาเบอรแดี)้ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน ปใ๊บ Potato;DA endorphine √

44 ชวิีตเป็นของเรา คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

45 คําตอบที่ใช (โฆษณากาแฟดาว) ครั้งหน่ึงที่เธอมีชวิีตอยู 25 Hours √

46 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

47 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

48 ยิ้มเขาไว โอ฿ะโอวแ..นํ้ามันก็แพงตองเปลี่ยนเป็น CLASH √

49 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ แกรงดังเชนภูผา ใหญและสงูเสยีดฟูา BODYSLAM √

50 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260257 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทยั √

2 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

4 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

5 รั้วของชาติ สขิาดใจ ตารแ ตจว. X

6 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

7 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

8 ขอยฮักเจา แจน แหลน แจน แจน แหลน แจน เตเา ภูศิลป √

9 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

10 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

12 ใจบอกวาเหงา ดวงตา คงทอง X

13 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมรักก็ตองเลิก ก็รูตองเป็นอยางน้ัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

14 รักไมมีศาล หรือจะเป็นเวรกรรม ที่ทําในชาติปางกอน ดวงจันทรแ สวุรรณี X

15 หลงกลผูชาย กลวย คลองหอยโขง X

16 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

17 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

18 หยามเกา ไอดิน อภินันทแ X

19 คิดฮอดถ่ิน กอง หวยไร X

20 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

21 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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22 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

23 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

25 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขาน้ันบแมน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

27 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

28 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

30 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝในที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

32 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝในถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 ชตัดาวนแ ดาวชดั เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

34 มักสาวดาวเตน อายบแมนแฟนคลับนักรอง มาจอบสอง เจมสแ จตุรงคแ √

35 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

36 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

37 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

38 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

40 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

41 ราชนีิหมอลํา(เพลงประกอบละคร ราชนีิหมอลํา)โอ โอ ละหนอ โอ ละนอ โอ ละนอ.. หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

42 ใจหลนที่งานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เป็นไฮไลทแ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

43 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟใงไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

45 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

46 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

48 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

49 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

50 สกิันบ มดแดง จิราพร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260272 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 สายลอฟูา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟูา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

3 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

4 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปีก FLY √

5 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

6 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

7 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง นูโว √

8 อเอเหรอ ใครพูดนะ พูดวาเชือ่ซิ วาน่ีนะคนดี ใหม เจริญปุระ √

9 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

10 จนแตเจเง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

11 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

12 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

13 ผมไมใชวัว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

14 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

15 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

16 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

17 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

18 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

19 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

20 ใจดีสูเสอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 I LOVE YOU แมเป็นคนไทย พอเป็นฝะหรั่ง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

22 ประเทศไทย ตามสบายอยูแลวเราคนไทย กัมปะนี √

23 ขอเริ่มใหม วันที่เราตองจากกัน อินคา √

24 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

25 ใครจะเป็นรายตอไป คนเคยเจอความรักซักครั้ง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

26 ครั้งน้ีคงถูกใจ กอพันครั้ง สรางพันสิง่ นูโว √

27 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

28 เสยีใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

29 ฟูายังฟูาอยู SMILE BUFFALO X

30 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

33 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

34 ดูโงโง เหตุการณแมันผานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

35 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

36 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

37 สัง่มาคําเดียว ยังคอยดูแลเรื่อยไป ใหเธอพอใจ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

38 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

39 ลึกสดุใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

40 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บช้ํา ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

41 ลากอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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42 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

43 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

44 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

45 พายุในใจ มันเป็นเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

46 สญัญา ฝืนและทน ทนตอไปก็ตองลําบาก ใหม เจริญปุระ √

47 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

48 ชวิีตเป็นของเธอ อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

49 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

50 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260275 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

3 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

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

5 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเป็น ไมสนใจ ZEAL √

6 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

7 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

8 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

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

10 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 เสยีใจไมยอมเสยีเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสกัวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

12 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

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

14 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

15 รักเธออยูดี (ประกอบละครปใญญาชนกนครัว)รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

16 ไมอยากพูดวารักใหรูสกึดี อยากดูแลวันไหนที่เธอปุวย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศแ √

17 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

18 รอใหเธอพูดกอน (ซีรี่สแU-Prince) ใจเธอคิดยังไง ยังคงไมแนใจ ในทกุครั้ง นท พนายางกูร √

19 MUSIC LOVER (ซีรีสแไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

20 เลนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

21 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

22 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

23 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสแสะบัถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

24 ยิ่งหามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

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

26 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

27 ที่จริงฉันก็เจ็บ (ละครลมซอนรัก) ณเดชนแ คูกิมิยะ X

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

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

30 ไมมีตรงกลาง จะบอกอีกทวีาฉันรักเธอ จะบอกให จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

31 รักครั้งแรกและครั้งสดุทาย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมรูเลยวาใจฉัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

33 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

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

35 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

36 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

37 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สแนํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

38 ถาเรียกมันวารัก (ล.แอบรักออนไลนแ) ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) X

39 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

40 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีสแ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชยั อินทรวัตร √

41 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

42 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟูองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

43 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

44 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตแจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

45 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเราน้ันรักกันอยู แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน√

46 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหแเสนหแรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

47 ไวใจฉันไดเสมอ วันที่ไมมีใคร วันที่ใจไมเห็น คิว สวีุระ บุญรอด √

48 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

49 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260276 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

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

4 หัวลานใจนอย ก็มีบางครั้งที่ฉันยังไมเขาใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

5 สบายดี คิดคิดไวแลวก็เลยไมเสยีใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

6 ประตู หลายวันกอน เคยมีดอกไมดอกใหญ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

7 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 เอื้อมไมถึง มองทะเลมีแสงจันทรแนวลยวนใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ป้าง นครินทร์ 50 ปี

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงละครฮิตเป็นล้านล้าน

TRACK ช่ือเพลง

หน้า 14/21



9 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

10 คําตอบ กี่ททีี่ถาม ถามทําไม บอกไปแลว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

11 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

12 ผูชายรองไห นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

13 แคลอเลน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

15 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

16 เรารักกัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

17 พี่ชาย เธอบอกวารักเรามองเราเหมือนพี่ชาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

18 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

19 เธอมีจริง มีนางฟูาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

20 คูชวิีต มอบชวิีต ไวใหกัน ใหเธอน้ันชวยดูแล นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

21 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บช้ํามากอน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

22 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

23 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

24 สามสบิยังแจเว * พอทราบอายุขวัญตา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

25 โกเแก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

26 สรางมาเพื่อเธอ แผวเบาพลิ้ว ปลายผมเธอปลิว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

27 ขบวนสดุทาย เหงาที่มาเฝูายืนรอ ทอที่ตองเสยีเวลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

28 คนมันไมใช ฉันทุมเท หมดเลยทกุอยาง ยิ่งนาน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

29 ปมดอยของฉัน รูไหมวาฉันรักเธอมาก และก็แนใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

30 คนฉลาด จากวันน้ันที่เราแยกจากกัน ฉันรูดี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

31 คนหนาใหม ฉันไดรูวามีคนหนาใหม คราวน้ีไม นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

32 ผูชายไมไดเลว (กวาหมาและมาจากทองแม)มันเลวมันรายยังไง ทําไมผูชายตอง นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

33 ไมมีวันลืม ในบางครั้งก็คิดข้ึนมา คิดถึงคนที่เคยรัก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

34 ฉันอยูคนเดียวได ? ใครเขาก็คงรู ฉันมันดูไมใสใจ ไมชอบ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

35 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทไีดไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

36 ดอกเดียว เก็บดอกไมริมทางมาฝาก อยากใหรับ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

37 ซ้ํา คนเรามีมือ มีเอว มีคาง มีดวงตา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

38 นามสกุล นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

39 คุยกับตัวเอง นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

40 กําลังเดินทางอยู ฟูาคืนน้ี สวยเหลือเกิน ดาวดวงนอย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

41 ปลอย วันที่เวียนผานไป กับใจที่เปลี่ยวเหงา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

42 เกลียดคําขอโทษ (โปรแกรมหนาวิญญาณอาฆาต)ทน อยางคนโชคราย เพราะวาพิษ นครินทรแ กิ่งศักดิ;์พั้นชแ √

43 อยายอมแพ หากวันน้ี เราลมลง ยังคงลุก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

44 ที่วาการอําเภอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

45 เล็กนอยที่ยิ่งใหญ ถาฉันรักเธอ หมดทั้งหัวใจ จะทําอยางไร นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

46 หีบเล็ก หีบใหญ (ละครตะวันเดือด) เดินไปบนถนนที่ฟุูงฝุุนทราย แบกความ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

47 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหน่ึง นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

48 สปัดาหแหน่ึงมีเจ็ดปี เทาที่เห็น ก็รูวามันจบลงแลว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

49 เข็นครก"ขาม"ภูเขา กาลครั้งหน่ึงมีนกกระจาบอยูฝูงหน่ึง นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

50 แพ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560100 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณแ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

2 เวลาแหงรัก เหมอมองฟูาทไีร อางวางเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

3 กอด (ดีกวา) ไมมีอะไรจะแกตัว จะไมเถียง จะแกไข นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

5 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

6 อยูก็เจ็บสดุทายก็จาก ถึงคราวถึงเวลา ที่ตองตัดสนิใจ จบปใญหา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

7 Tonight จะลบ จะลาง และจะลืมเรื่องรายราย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

8 หนีเทาไร  ิยิ่งเจอ ก็รูวาควรตองทํายังไง ตองเดินตอไป นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 ถาตรงน้ันมีความสขุ เชือ่ในกาลเวลาที่เป็น มันก็ตองจะมีอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

10 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟ)ถาฉันตองการ น่ันคือจะตองได ไมวามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260262 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาส พุมพวง ดวงจันทรแ X

2 แกวรอพี่ พี่จเาพี่สญัญาปีน้ีแลวไมมาแตง พุมพวง ดวงจันทรแ X

3 โลกของผ้ึง โลกสดุสวยอันแสนกวางไกล พุมพวง ดวงจันทรแ X

4 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชือ่ดาวเรือง พุมพวง ดวงจันทรแ X

5 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา พุมพวง ดวงจันทรแ X

6 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง พุมพวง ดวงจันทรแ X

7 ผูชายในฝใน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ พุมพวง ดวงจันทรแ X

8 หนูไมรู ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจาของ พุมพวง ดวงจันทรแ X

9 ใหกําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

10 นํ้าตาแกปใญหาไมได คัฑลียา มารศรี X

11 เธอไมโดนเธอไมรู คัฑลียา มารศรี X

12 ตาตอตา ฟในตอฟใน ตาตอตา ฟในตอฟใน สูกัน คัฑลียา มารศรี X

13 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

14 3 โห 3 ชา คัฑลียา มารศรี X

15 หางเครื่อง 3 ชา คัฑลียา มารศรี X

นางพญาเสียงเสน่ห์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
New Jiew / Relation
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16 แตเวบูติค คัฑลียา มารศรี X

17 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสนุทร X

18 สงขาวทดิมั่น ฝน ธนสนุทร X

19 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสนุทร X

20 ผูหญิงดวยกัน ฝน ธนสนุทร X

21 มากอนคือแฟนเกา เมื่อผูมาใหมเขาดูใชกวา ฝน ธนสนุทร X

22 ฉันจะงอนแลวนะ ฝน ธนสนุทร X

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

24 มันสวยดี ฝน ธนสนุทร X

25 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ฝน ธนสนุทร X

26 ดําจังแกแดจังกึม ยุย ญาติเยอะ X

27 เชญิตามสบาย ยุย ญาติเยอะ X

28 คนไทยเดิม ยุย ญาติเยอะ X

29 สายบัวยังคอย ยุย ญาติเยอะ X

30 เสยีดาย ยุย ญาติเยอะ X

31 ติดลม ยุย ญาติเยอะ X

32 รวยเบอเรอ ยุย ญาติเยอะ X

33 พี่อวนอยูไหน ยุย ญาติเยอะ X

34 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทยั √

35 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

36 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

37 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

38 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดเนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทยั √

39 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

40 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

41 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

42 มื้อใดเสคิิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทยั √

43 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

44 บกลาเจอ..ยานเผลอกอด ตองจบจริงจังทั้งที่ยังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษแ √

45 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษแ √

46 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

47 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเป็นกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษแ √

48 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษแ √

49 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

50 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝใ่งของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260261 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

รหัสปก DVD G1160043 2 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปใญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝในถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 เพราะใจของอายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบไดเป็นคอมเมนตแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

19 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสขุมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 ติดชารแตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

27 มีเธอจึงมีฝใน มาพบกันในยามทกุขแยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 สูเดอพี่นอง เปิดทวีีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 12 ปีทอง ไผ ่พงศธร
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36 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสน่ัิงรอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 เต็มใจใหตั๋ว ตั๋วโลดถาเจา บ ยานบาป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 คําสญัญาของหนุมบานนอก ดั่งใบตองบานปุา พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 ไปรักกันที่อื่น..ไดบ ฮักกันมานานหลายปี แตวันน้ีนองหลอยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 ยืมหนามาเขาฝใน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรแตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชยีรแหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260258 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

3 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

4 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

5 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

6 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

7 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

8 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

9 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

10 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

11 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

17 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

18 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

19 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมคแ ภิรมยแพร √

22 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

23 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

24 เดาใจฟูา เสีย่ง...รักเจาแบบเดาใจฟูา ไมคแ ภิรมยแพร √

25 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมคแ ภิรมยแพร √

26 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

28 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

29 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

30 กินดองนองเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัตแวันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

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

32 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขาน้ันบแมน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

33 ผัวเกา หากวาเจาไดฟใงเพลงน้ี ศร สนิชยั √

34 เมียเกา หากวาอายไดฟใงเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

35 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

36 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝในที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

40 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

41 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

42 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

43 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

44 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

45 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

46 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

48 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

49 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

50 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260270 ท้าซ้้า

วันที่วาง 24/08/2560 1 อยากเป็นที่รัก ไมใชเพื่อนรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;สมโอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

2 ไมไดตองการรักแท Instinct √

ช่ือศิลปิน
เพลงคู่ DUET

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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3 ใช...? ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;ไตเติ้ล สทุธิชาติ √

4 ฝืน แคมองสายตา ก็พอจะดูรู วาวันน้ี แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;บูม ปรัตถกร ทรัพยแสขุ √

5 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสกันิด อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)√

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

7 เวลาของเรา (ละครสองผูยิ่งใหญ) เธอรูไหมวาในชวิีตฉันไมเคยฝในอะไร ปนัดดา เรืองวุฒิ;สมิทธิ์ อารยะสกุล โอ฿ค √

8 ไดยินไหมพระจันทรแ ฉันหลงทางกับกาลเวลา คนหาใคร ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

9 แลวเราจะไดรักกันไหม (ล.ตะวันเดือด) ณเดชนแ คูกิมิยะ;ญาญา อุรัสยา เสปอรแปในดแ X

10 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเราน้ันรักกันอยู แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน√

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

12 มีฟูา มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตคิดถึง+อยาทําใหฟูาผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);DA endorphine √

13 งานเตนรําในคืนพระจันทรแเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

14 เขาใจฉันไหม ญ.อีกครั้ง ที่ดูเหมือนเธอไมแครแ สิง่ DA endorphine;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) √

15 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;ปรียวิศวแ นิลจุลกะ √

16 ที่สดุในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

17 หว่ันไหวก็พอ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ;สายไหม มณีรัตนแ X

18 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนที่ เปู Mild;พิยะดา หาชยัภูมิ √

19 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

20 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา เป็นรอยยิ้มที่ Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

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

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

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

24 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) √

25 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆ)ช.ทกุๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โตเ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

26 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

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

28 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แก฿สโซฮัก รักเต็มถังไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO;ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร √

29 กลัวจะเผลอรักเธอไปสกัวัน เตย จรินทรแพร จุนเกียรต;ิมาริโอ เมาเรอ X

30 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

31 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

32 คนสดุทาย (Last one) คิดจะมีรัก อยางใครกับเขาสกัที Jetset'er;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

33 ทําไมตองรักเธอ ญ.บอกดาวในทกุค่ําคืน วาขอใหตื่น คริส หอวัง;กุ฿ยอุเย Buddha Bless √

34 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);Bowling √

35 จูบ (ล.หน่ึงในทรวง) เจมสแ จิรายุ;ญาญา อุรัสยา เสปอรแปในดแ X

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

37 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;feat.เบน ชลาทศิ √

38 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

39 แชรแ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

40 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

41 คําวารักของเราตางกัน คงเป็นเพราะฉันฝในถึงเธอเมื่อคืน ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

42 กลัวความหางไกล เคยรูสกึไหม แอบกลัวความหางไกล โดม THE STAR 8;แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

43 อยากมีชวิีตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

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

45 รักแทแคหน่ึงคน (ละครโลมากลาทาฝใน)ถามีใครสกัคนไมดี ก็คงเลือกไดสกัที หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา);เมาสแ ณัชชา จันทพันธแ √

46 เพราะทกุครั้ง (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร;แบงคแ ธิติ X

47 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม สนิุตา ลีติกุล(โบ);ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

48 ไมใชฉันใชไหม ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรคแ ศุขพิมาย;DA endorphine √

49 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

50 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป Mild;POLYCAT √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260265 ท้าซ้้า

วันที่วาง 31/08/2560 1 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

2 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

3 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

4 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กลวย แสตมป √

5 ที่อยูตรงน้ีก็มีหัวใจ มายดแ ยุวดา X

6 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

7 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

8 รักก็บอกไมรักก็บอก วงกลวยไม X

9 ถาเหน่ือยก็พัก ถาไมรักก็พอ รถดั้ม X

10 กรุณาฟใงใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

11 วัวชนคนสู วงพัทลุง X

12 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทวัรแไหมฮะ แสน (นากา) √

13 ยางผลัดใบ(เวอรแชัน่ 2559) โอ พารา X

14 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สกันิดเลยหรือ วาฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุแ √

15 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

16 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

17 ยอมเจ็บดีหวา ถาเธอหมายใจ เบิ้ล ยุทธพล X

18 สญัญาทําไหร คิม คฑายุทธ X

19 เจ็บเรื้อรัง จากวันน้ันถึงวันน้ี มีแตความไมเขาใจ วงรถดั้ม X

20 เด็กเทคนิค วงแบเบาะ X

21 ที่หน่ึงคนสดุทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

22 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

ช่ือศิลปิน
เสียงเพลงจากสวนยาง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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23 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

24 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

25 ผูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

26 ตีสองหนา กลวย แสตมป X

27 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

28 นกนางแอน โอ พารา X

29 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

30 เด็กเพื่อนเพ วงแบเบาะ X

31 ใหเธอไปหมดแลว วงพาสปอรแต X

32 แฟนไมใชควาย วงออนไลนแ X

33 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

34 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

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

36 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

37 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

38 ทวงสญัญา มาทวงสญัญาที่เคยใหไวลืมหรือไร นึก ชวาลา X

39 หวันมุงมิ้ง วงสติ๊เกอรแ พาราฮัท X

40 บัญชหีมายหัว คิม คฑายุทธ X

41 ผูหญิงมือสอง วงพาสปอรแต X

42 ดาวโรงเรียน Eagle Southem X

43 เด็กออรอ วงสาคู X

44 ตายเสยีเลยดีกวา ไมเคยคิดถึงภาพความหลัง ความรักที่ นึก ชวาลา X

45 ขอแสดงความคิดถึง ไมวางไปคิดถึงใคร เพราะใจเฝูาคิดถึง แสน (นากา) √

46 หัวใจ MC โอ พารา X

47 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ แชม แชมรัมยแ √

48 ซาไก โอ พารา X

49 ไมหลอแหลงยาก คิม คฑายุทธ X

50 วาเธองายไดเธอยัง วงรถดั้ม X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260278 ท้าซ้้า

วันที่วาง 31/08/2560 1 สายยอ Bie The Ska X

2 Slow Motion (ระวังมันสแชนโอเ!!) เหน่ือยทั้งปีเซ็งและทนเต็มทถีาใหดี โจอี้ บอย √

3 มันใหญมาก 6 ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร Boom Boom Cash √

4 แสงสดุทาย (22Bullets Remix) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

5 ฝากเลี้ยง โอ฿ะๆๆโอวๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

6 Tick Tock (Melbourne Bounce Remix)มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลแมมี่ √

7 เจาชอมาลี(Festival Bounce Remix) ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

8 อยากรองดังดัง (Electro Remix) ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

9 ABC ชกักระตุก ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร;ซันน่ี สวุรรณเมธานนทแ;หมวดแวน Doubletap (กรวิก จันทรX

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

11 รูปไมหลอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศแ วงพัทลุง X

12 รักตุ฿ด Bie The Ska X

13 บัวลอย ไขหวาน เทดดี้ โลโซ X

14 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

15 อีปริก (Epic) เกง ธชย X

16 ลุยเฮลุย(Groundbreaking) เทพพนม พรหมสีห่นา สงิหยาตรา TONY JAA X

17 สงิหแเหนือเสอืใต เหนือจรดใต เจียงฮายปใตตานี ฟใกกลิ้ง ฮีโร;บีซี่ √

18 ยกมือข้ึน ประชาธิปไตยคือการออกเสยีงของคนสวนใหญ Joey boy √

19 KEEP GOING Boom Boom Cash X

20 หลงเลย Thaitanium;BANKK CA$H X

21 MAI WAI LEAW Thaitanium X

22 ไหวอะเปลา เบเบ Southside X

23 อยา Say Yes ลองมองๆวาเธอคงไมมีแฟน ไมมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

24 Ta Lueng feat.Nara ขอผมจับ ขอผม touch (อยาทําทะลึ่งbaby) Thaitanium;นรา ชมภูนิช (AMY) √

25 ลองจีบดูกอนก็ได เขามีเยอะ เธอมีนอย อ฿ะแคเน้ียะ Sound Cream √

26 นูเ...จอแบน หนูจอแบน หนูจอแบน หนูจอแบนคะ Three Kings and the Babe √

27 DOOWN เดี๋ยวปใ๊ด ดึด เดี๋ยวปใ๊ด ดึด เดี๋ยว Thaitanium √

28 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนที่รัก Buddha Bless √

29 Guwn Theen พวกกูนะกวนตี๊น บอกพวกกูกวนตีน Thaitanium √

30 Gancore Club กานคอคลับ กานคอคลับ We gonna move'dem body. Joey boy √

31 อยามองตรงน้ัน อยามองตรงน้ัน อยามองตรงน้ัน ฮั่น HUNZ IPH √

32 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซแ) √

33 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นตแกับมิว)หลายครั้งที่ใจตองเจ็บเจอคําไมจริง เบน ชลาทศิ √

34 MUSIC LOVER (ซีรีสแไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

35 เชาไมกลัว (Cover Version) ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี Polycat √

36 WAAN BOY 'N' SAGOI GIRL แวนบอย สก฿อยเกิรแล ดุเดือดเผ็ดมัน รวมศิลปิน √

37 สาด สาด เน่ีย สาดเน่ียๆ ก็บอกแลววาไม รวมศิลปิน √

38 Fire เกิดเป็นลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

39 Da Jim Rap Thai สวัสดีครับแฟนเพลงทกุคน ที่เคยฟใง DAJIM √

40 หัว ไหล ตูด โอะ โอะ โอะ โอะ โอ฿ย โอ฿ย พี่จับ ทําไม วง MAF √

41 โรคบิด โอย โอย เป็นอะไรวะตูเป็นอะไรเน่ีย DAJIM √

42 Bump Boom Boom เปิดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ฮิตสายย่อ
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43 สวรรคแชัน้ 7 Oahh man,u know who it is man, เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

44 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

45 ดุ฿กดิ๊ก Buddha Bless Orignal Thai Buddha Bless √

46 ปใ้นปึง (สามชา เวอรแชัน่) เทดดี้ โลโซ X

47 Double Standard ดับเบิ้นสะแตนดาด Feat.ผมชือ่ ร็อคขาวปุูน มาวุนวุนกับ Joey ร็อคขาวปุูน √

48 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

49 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

50 ผมไมเล็กนะครับ SIW X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260284 ท้าซ้้า

วันที่วาง 31/08/2560 1 โทษที่เอาแตใจ ในบางวันที่เราตองเถียงกัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 อยากใหแววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมมีสทิธิ์แมจะคิด เธอจะใกลชดิกับใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

4 หรือแคขําขํา เอามือขางหน่ึงจับมือฉันดูสริะหวาง เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

5 ชูในใจ รูวาทําผิด ที่ใจแอบคิดแยงของ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 ไมรัก..อยาฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

8 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวแเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

9 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

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

11 วันน้ีมีแตเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆา หัวใจฯ) กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

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

13 ระยะปลอดภัย ชวงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมตองกังวล วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

14 วัยทองรําลึก วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

15 อารมณแดี (ภาพยนตรแบานฉัน..ตลกไวกอนฯ)อารมณแดีเพราะมีความสขุ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

16 คนเหงาที่ไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝในดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

17 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอ)ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

18 ตุ฿กตาหนารถ ฉันจะเป็นตุ฿กตาหนารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

19 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

20 จม ลุลา √

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

22 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

23 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

24 ใจราย ใจราย เธอนะใจรายรูไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

25 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

26 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

27 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

28 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญ๋ิง √

29 อยาแผว ถาชอบใจก็ตองจัด ถาคิดรักกันก็ตองจิก หญิง รฐา;เตชนิทแ พลอยเพชร √

30 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญ๋ิง √

31 พี่ชาย..(ที่ไมแสนด)ี เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญ๋ิง √

32 คนไมดี (ล.ตะวันเดือด) พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลแฟ) X

33 I Can't Breath เคยมีกันและกัน มีวันที่ดีกันมา เคยมีเธอ พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลแฟ) √

34 Take me to ur bed ความเป็นจริงเธอจะมีใคร เป็นคนที่ยืน พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลแฟ) √

35 ที่ปรึกษา ทะเลาะกับเขามาทไีรทไีรก็จะเป็น Golf & Mike √

36 เรื่องเล็กของเธอ ขอแคเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ในใจเธอก็พอ Golf & Mike √

37 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

38 สิง่มีชวิีตที่คิดไดและเจ็บเป็น เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

39 เหตุผลที่ไมอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รูเราเป็นเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

40 ซากออย อาจเป็นนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

41 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

42 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

43 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

44 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

45 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

46 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

48 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

49 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทรแ สจัจกุล √

50 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560078 ท้าซ้้า

วันที่วาง 31/08/2560 1 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

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

3 ยืนยัน ตั้งแตวันน้ัน ที่เธอไดเจอฉัน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

4 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

5 แหงน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

6 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ ชาติ สชุาติ (The Voice) √

7 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง ชาติ สชุาติ (The Voice) √

8 หนังสอืเลมเกา ชาติ สชุาติ (The Voice) X

9 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ชาติ สชุาติ (The Voice);ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE√

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Cover night Plus The Guitar Duet

TRACK

ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิตเปิดหน้ากากเฉพาะกิจ 2

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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10 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

11 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทกัทาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

12 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

13 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

14 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

15 พรุงน้ี...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

16 เลาสูกันฟใง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ชาติ สชุาติ (The Voice) √

17 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงน้ีฉันเองไมรูซักอยาง ชามุก สชุานันทแ √

18 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน เมยแ (วงขมคอ) √

19 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เบนซแ (ขมคอ) √

20 ตองเลวใชไหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมมีใครสนใคร ชามุก สชุานันทแ √
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