
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560038 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

2 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

7 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

9 ราชนีิหมอลํา(เพลงประกอบละคร ราชนีิหมอลํา)โอํ โอ ละหนอ โอํ ละน๎อ โอ ละน๎อ.. หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

10 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

11 ลูกยังบํทอ๎ โอ๎ยคึดฮอดเด๎ โอ๎ยคึดฮอดคัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

13 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

14 ต๎นง้ิวกลางหัวใจ เธออยูํกับเขามาตั้งนาน แล๎วมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

15 อยากมีใครคนน้ัน แคํลมเบาเบา ก็หนาวก็สัน่ อยูํไปวันวัน โกไขํ √

16 พรุํงน้ีเธอคงรัก มันเป็นอีกวัน ที่เธอยังไมํรักฉัน ตั๊ก วชรกรณ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260087 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 เชอืกวิเศษ (Acoustic Version) พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

2 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

3 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

4 ข๎างหลัง วง L.ก.ฮ. X

5 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

6 ไมํผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

7 ไปเลย T_T X

8 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

9 พูดไมํได๎สกัที เธอจะรู๎บ๎างไหม วําใจฉันมันรักเธอแคํไหน Yes'sir Days √

10 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

11 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

12 เจ็บกวําคือฉัน เขาทําเธอเจ็บช้ําจนใจสัน่ ขอยืนยันวํา Retrospect √

13 ถุงยาง วง L.ก.ฮ. X

14 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

15 หนีตาม นอโม X

16 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

17 ผ๎ูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

18 ฝันวําเปียก คาวบอย feat.ตู๎ ดิเรก X

19 ไมํเจอกันนานนมโตข้ึนเป็นกอง วงดนตรี X

20 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

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

22 คิดฮอด คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 เหล๎าจ๐า (Medley) 2000 ในโลกน้ีไมํมีหัวใจใครแนํนอน BLACKHEAD √

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

25 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก โป่ง หิน เหล็ก ไฟ √

26 ซาตาน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒน๑ธนกุล √

27 เธอ Get ก็ OK The Jukks X

28 คบแล๎วจะรัก วงพัทลุง X

29 ฝาก นอโม X

30 คิดอะไรอยูํ อยูํๆ ก็มาหวานใส ํเอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

31 รักอยูํข๎างเธอ แผํนฟ้ากว๎าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

32 Gu ไมํ Ru ใครมันจะไปรู๎ ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

33 จะเป็นจะตาย ไมํเคยคิดเลยวําต๎องมาใจสัน่ Sweet Mullet √

34 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

35 KEEP GOING Boom Boom Cash X

36 ประวัติศาสตร๑ (ประกอบไดอารี่ตุ๏ดซี่ส๑ 2)แตํกํอนอาจจะต๎องยอม เผําเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม;รัฐนันท๑ จรรยาจิรวงศ๑√

37 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

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

39 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

40 ร๎ายก็รัก ทกุๆครั้งที่เปิดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

41 ลืมไปกํอน วันที่เธอได๎บอกลา วันที่เธอได๎บอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

42 เพื่อเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปู่จ๐าน ลองไมค๑ PMC X

43 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

เพลงฮิตติดเบาะ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 5
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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44 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

45 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

46 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

47 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

48 ร๎ายๆ Mahafather X

49 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

50 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260091 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

3 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

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

5 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

6 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

7 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

8 ขอวอน 2 Somkiat X

9 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

10 สถานีดวงจันทร๑ วัชราวลี X

11 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปู่จ๐าน ลองไมค๑ PMC X

12 มันถูกอยูํแล๎ว สงิโต นําโชค X

13 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซ๑..ห๎ามป่วยฯ)ปลํอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไว๎ข๎างทาง วิโอเลต วอเทยีร๑;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

14 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

15 YEAH YEAH YEAH เวย๑ ไทเทเน่ียม X

16 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

17 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

18 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมํเลือนหาย The Yers √

19 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

20 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

21 ยังไกล รู๎แตํวําห๎ามใจไมํไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

22 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

23 เจ็บที่ยังรู๎สกึ(ซีรีส๑ U-Prince) เคยมั่นใจ วําฉันไมํเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนท๑ ธนนท๑ √

24 ใครเจ็บกวํา ETC X

25 หรือ/OR SLUR X

26 นาฬิกา Musketeers X

27 ฝากไว๎ (Cover Version) ฝากเอาไว๎ในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีร๑ X

28 ร(W8) จีน กษิดิศ X

29 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

30 เข๎าใจกันบ๎างไหม (ซี่รี่ส๑รุํนพี่ Secret อาจเพราะฉันเป็นคนอํอนแอ อาจเพราะฉัน คิว สวีุระ บุญรอด √

31 ความลับในใจ(เพลงประกอบซีรีส๑ Sotus)แม๎พูดไมํได๎ วําเราตํางคนก็รักกัน กัน อชริวิชย๑ สาลิวรรธนะ;แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ๑ ชศูักดิ์สกุ√

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

33 คนในอากาศ Nann X

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

35 แคํได๎เป็นคนสดุทา๎ยที่เธอคิดถึง Pause X

36 คนที่ไมํมีความหมาย Playground X

37 อวสาน ชาติ สชุาติ (The Voice) X

38 หมุน GREASY CAFE' X

39 ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter X

40 อยํามาให๎เห็น Hugo X

41 ยังเป็นของเธอ วโรดม นรเศษฐโกศล(Gift) X

42 ลืมไปแล๎ว Hers X

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

44 ฉันออกไปเต๎นกับเพลงที่ไมํคิดจะฟัง อารักษ๑ อมรศุภศิริ (เป้) X

45 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา Jetset'er √

46 รักแทม๎ีจริงหรือเปลํา เหมือนวําหัวใจไมํเคยชนิ แม๎วํามันถูกหลอก แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

47 ที่รัก (ละครเกมร๎ายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน √

48 นางสาวไทย Season Five X

49 ราชสหี๑กับหนู เต็น ธีรภัค;สงิโต นําโชค X

50 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260078 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

2 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

4 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

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

6 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

7 รู๎ยัง ต๎น ธนษิต X

8 ด.ีเจ.เสยีงใส (OST.Daddy จําเป็น) (พูด) สวัสดีครับทาํน ลุลา √

9 คนไมํมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผํานมา แตํวําเขาเข๎ามา Jetset'er √

10 ยังไกล รู๎แตํวําห๎ามใจไมํไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ชิลล์กันวันท้างาน

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงฮิตเด็กแนว 3
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11 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

12 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

13 ใครเจ็บกวํา ETC X

14 ถ๎าเธอไมํรู๎ (ประกอบซีรี่ส๑ U-Prince) อยากจะยิ้มให๎กับเธอเหมือนเดิม กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

15 พูดวํารักเบาๆ(ซีรีส๑U-Prince) อยากให๎รู๎วําฉันน้ันหํวงใย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ๑ √

16 ความลับในใจ(เพลงประกอบซีรีส๑ Sotus)แม๎พูดไมํได๎ วําเราตํางคนก็รักกัน กัน อชริวิชย๑ สาลิวรรธนะ;แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ๑ ชศูักดิ์สกุ√

17 เจ็บที่ยังรู๎สกึ(ซีรีส๑ U-Prince) เคยมั่นใจ วําฉันไมํเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนท๑ ธนนท๑ √

18 ไมํมีคําวําสายเกินไป โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

19 อาจเป็นเพราะ คงต๎องโทษแสงดาว ทําให๎เหงาเกินไป พลอยชมพู √

20 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

21 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

22 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

23 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

24 ฉันมาบอกวํา Season Five X

25 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

26 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

27 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

28 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

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

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

31 แดํเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีส๑ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว วันธงชยั อินทรวัตร √

32 กราบขอร๎อง เหมือนเธอต๎องการหยุดความสมัพันธ๑ โทน่ี ผี √

33 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

34 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

35 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมํเจอกับความรัก ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สวีุระ บุญรอด √

36 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

37 เข๎าใจกันบ๎างไหม (ซี่รี่ส๑รุํนพี่ Secret อาจเพราะฉันเป็นคนอํอนแอ อาจเพราะฉัน คิว สวีุระ บุญรอด √

38 ไมํธรรมดา(ซีรีส๑ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมํธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

39 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคํมีเธอเดินเข๎า ยิปโซ อริย๑กันตา มหาพฤกษ๑พงศ๑ √

40 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

41 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

43 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมํเคยคิดจะมีใคร Superbaker √

44 คิดถึงนะ เหมํอมองทอ๎งฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล๎อยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

46 SHY BOY เหมือนทกุททีี่งงนิดหนํอย เหมือนวําเรา ปาล๑มมี่ X

47 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

48 ชวัูบ ชบูีดู ไมํเคยบอกคําวํารักกับใครเลย สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล);หน่ึง ETC √

49 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

50 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

เผยแพร่/

ศิริพร อ้าไพพงษ์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260071 1 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

วันที่วาง 20/04/2560 2 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

4 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

6 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

8 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

10 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

12 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

14 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

16 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

18 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใด๐น๎ออ๎ายจะพอ เห็นวํารูปหลํอ ตําย อรทยั √

20 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

22 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

24 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

25 คิดถึงทุํงลุยลาย จากอีสานบ๎านนามาอยูํกรุงจากแดนทุํง ตําย อรทยั X

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

28 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

30 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ต่าย อรทยั-
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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31 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

32 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 นางแบบงานบุญ ขอสทิธิ์สวยแคํยามบุญขอเป็นวัยรุํน ตําย อรทยั √

34 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

36 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

38 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

40 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

42 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

44 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

46 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

48 อยากเห็นอ๎ายอารมณ๑ดี อยําหน๎าบูดหลาย วันน้ีอ๎ายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 เด็กปั๊ม ข๎อยจากอีสานหลายปี เข๎ามาอยูํกรุงศรี ตําย อรทยั X

50 แฟนเกําบํเซาหลํอ กําลังสลิืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260073 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 ผ๎าขาวบนบําซ๎าย ผ๎าขาว สาวฝากกํอนจากมาไกล ไมค๑ ภิรมย๑พร √

7 ถูกบังคับด๎วยความคิดถึง หลับตาหลับงําย หลับใจน้ันทําลําบาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 ยังรักกันอยูํหรือเปลํา ยังรักกันอยูํหรือเปลํา เรายังมีกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 หนีแมํมาแพ๎รัก เมื่อกินนํ้าตาจึงรู๎คําของคําเตือนแมํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 โยนใจถามทาง มีแฟนแล๎วบํ ถ๎าบํ มองหาไผอยูํ คนมา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 ติดชาร๑ตหัวใจเสมอ หามรุํงหามค่ํา ก็เพราะเราไมํใชคํนอื่น ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

32 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

33 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

34 เก็บความหลายใจไปใชท๎ี่อื่น เรียนจบแคํ ม.ปลาย อํานใจผ๎ูชายบํออก ตําย อรทยั √

35 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใด๐น๎ออ๎ายจะพอ เห็นวํารูปหลํอ ตําย อรทยั √

36 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

37 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

38 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

39 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

40 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

41 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

42 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

43 คนนอกสายตา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

44 อกหักตอนพักยก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

45 กลัว มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

46 ผ๎ูผิดหวัง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

47 สาวคลองจินดา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

48 ขายควายชวํยแมํ ยืนมองควายข๎านํ้าตาไหลปรี่ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

49 โกสมัพี มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

50 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งยอดฮิต ชุดที่ 2
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260076 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 ฉันจะฝันถึงเธอ (ภ.20ใหมํ ยูเทริ๑นวัยฯ)เมื่อตะวันลับลา ฟ้าก็หมองมืดหมํน ใหมํ ดาวิกา √

2 คูํกรรม (ละครคูํกรรม) เพราะเธอกับฉัน กํอบุญสร๎างกรรม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

3 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V.ลูกกรุงฉันยังยึดมั่น ชวิีตฉันเหมือนชอํมาลัย เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

4 อีสา (ละครอีสา) ผํานมา ผํานไป ฤาหัวใจไมํเคยหยุดพัก แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น X

5 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

6 เรือนแพ (ละครเรือนแพ) เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา กัน นภัทร √

7 โปรดถามสกัคํา(ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ)โปรดถามสกัคํา ฉันทําไปเพราะ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 รักแทห๎รือเสนํหา (ล.เรือนเสนํหา) คนหนอคน ไยต๎องทน เพื่อคําวํารัก ซิลว่ี ภาวิดา มอริจจิ √

9 สายตาคูํน้ัน (ละครไทรโศก) สายตาคูํน้ัน มองกันอยํางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

11 วนาสวาท (ละครวนาล)ี ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตํหัวค่ํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา)√

12 คือหัตถาครองพิภพ สองมือที่ดูนํุมนวลอํอนโยน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

13 บาดหัวใจ (ละครดวงตาสวรรค๑) บาดหัวใจเหลือเกิน ที่บังเอิญ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

14 เอื้อมไมํถึง (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพฯ) เธออยูํแสนไกล ไกลหํางจากฉันเหลือเกิน หมู MUZU √

15 ใจเอย แอบเก็บเอาไว๎ บอกใครไมํได๎ทั้งน้ัน มาชาํ วัฒนพานิช √

16 อยากเอํยคําวํารัก (ละครสามหัวใจ) ขอบฟ้าอันแสนไกลเริ่มจะเลือนหาย เทพิน เลี่ยมอยูํ √

17 เก็บรัก (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายธราธรเก็บรักเอาไว๎ในอก แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

18 แสงและเงา Ver.ลูกกรุง (ละครเงาอโศก)มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝ้ารอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

19 รักแรกพบ (ละครอีสา) แคํเพียงครั้ง ภาพเธอยังฝังยังปักใจ คิว สวีุระ บุญรอด √

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

21 อยําบอกฉันวําให๎ไป (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพโปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

22 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

23 ยอม (ละครสภุาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแล๎ว ด๎วยความเต็มใจ ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑ √

24 เพลงรักจากฉัน (ละครปดิวรัดดา) สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

25 รักข๎ามขอบฟ้า (ละครศิราพัชร ดวงใจนักรบ)ขอบฟ้าเหนืออาณาใดกั้น อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ X

26 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรู๎ที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

27 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

28 สลักจิต (ละครสลักจิต) ความรักมันเลํนกล หรือใครดลจิตใจ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

29 บุพเพสนันิวาส (ละครวนิดา) เมื่อคิดให๎ดี โลกน้ีประหลาด พชรพรรณ สทุธนนท๑;พีรพงศ๑ เฉลิมโยธิน √

30 เผลอใจ (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมํรู๎จริงๆไมํเคยคิดมากํอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า);ลุลา √

31 ไทรโศก (ละครไทรโศก) หรือกรรมแตํชาติปางไหน ทําร๎ายหัวใจ พชรพรรณ สทุธนนท๑ √

32 ผิดเพราะรัก (ละครชงิชงั) เคยได๎ยินวํา ความรักคือ สิง่ที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

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

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

35 ใต๎รํมเงารัก (ละครไทรโศก) ไมํรู๎เหตุใด ฉันจึงได๎เจอะเธอ แม๎เพียง ต๎าร๑ MR.TEAM √

36 รักเธอนิรันดร๑ (รอยรักรอยอดีต) ได๎ยินเสมอ น่ีเธอใชไํหม หรือเสยีงใบไม๎ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

37 ห๎ามใจ (ละครคูํกรรม) เธอคงไมํเคยจะรู๎เลย เธอคงไมํเคย หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

38 รักเอย (ละครทาสรัก) รักเอย เจ๎าไมํเคยเว๎นผ๎ูใด ไมํวําเกิด ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

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

40 ไมํอาจรั้งเธอให๎กลับมา (ละครดวงตาสวรรค๑)รักเพียงเธอ รักแตํเธอคนเดียว ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

41 พรากรัก (ละครบางระจัน) เจนนิเฟอร๑ คิ้ม X

42 นกขมิ้น (ละครดงผ๎ูด)ี ค่ําคืนฉันยืนเดียวดาย คําหวาน วีรเวศร๑ √

43 อาลัยรัก (ละครเรือนแพ) ฉันรักเธอรักเธอด๎วยความไหวหว่ัน กัน นภัทร √

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

45 ถ๎าไมํมีเธอ (ละครเชลยศักดิ)์ กับคนที่ทําร๎ายฉันอยํางไมํนําอภัย นันทดิา แก๎วบัวสาย √

46 สามหัวใจ (ละครสามหัวใจ) สาบแล๎วไมํขอรักใครใฝ่ปอง ทราย ฟาเรนไฮธ๑ X

47 หมดดวงใจ (ละครข๎าบดินทร๑) เบน ชลาทศิ X

48 นํารัก (ละครนํารัก) นํารักเมื่อเธออยูํใกล๎ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

49 เธอจะรักฉันหรือเปลําไมํรู๎ แคํเพียงได๎พบเธอ ก็หว่ันไหว แตํเพียง รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

50 พรหมลิขิต (ละครวนิดา) พรหมลิขิตบันดาลชกัพา ท ีJetset'er √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260082 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

2 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ตําย อรทยั √

3 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

6 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

7 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

8 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

9 กะฮักคือเกํา บิ๊กไบด๑ สายลํา X

10 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

11 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

12 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 คูํคอง (Cover Version) ไขํมุก รุํงรัตน๑ X

14 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

15 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

16 ศาลาพักใจ กล๎วย แสตมป์ X

17 หนํุมขอนแจํน เป็นหนํุมแจํนขอน ขะหยอนเว๎าไทย พี สะเดิด √

ฮิตอย่างจัง ดังทั่วไทย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน
กรุ่นกล่ินกรุง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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18 หนํุมเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒน๑ X

19 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

20 โยนฟืนเข๎ากองไฟ ดวงตา คงทอง X

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

22 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

23 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

24 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

25 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

27 แมํอยากอุ๎มหลาน คุณแมํพี่ อยากอุ๎มหลาน บํนพี่ทกุวัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

28 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

29 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

30 สบัปลี้ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

31 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

32 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

33 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

34 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒน๑ X

35 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ข๎อดีของความหํางไกล คือทําให๎ เสถียร ทํามือ √

36 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

37 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บํฮู๎ดอกนะ วําอ๎ายเข๎ามาด๎วยเหตุผลใด ตําย อรทยั √

39 อ๎ายฮักเจ๎าเด๎อ ถึงความฮักสองเฮาสกิ๎าวไปตํอบํได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

40 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

41 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 ความต๎องการทางแพทย๑สงู เจ็บเกินจะเจอหน๎าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

43 มีคนเหงารออยูํเบอร๑น้ี กุหลาบบนโต๏ะคอมันตกแตํวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

44 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 ยอมปืนต๎นง้ิว ก็รู๎วําเขาคนน้ัน..สําคัญแคํไหน ดวงตา คงทอง X

46 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

47 แตํงงานกันเฮอะ จะทํายังไงดีเน๎อให๎เธอตอบรับฉันมา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

48 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ได๎ทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

49 เข๎าใจตรงกันนะ มองๆๆอยูํน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

50 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุํงเร็ว พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 ฉันจะฝันถึงเธอ (ภ.20ใหมํ ยูเทริ๑นวัยฯ)เมื่อตะวันลับลา ฟ้าก็หมองมืดหมํน ใหมํ ดาวิกา √

2 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรู๎ที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

3 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

4 เผลอใจ (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ) รักเธอไหม ไมํรู๎จริงๆไมํเคยคิดมากํอน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า);ลุลา √

5 ไทรโศก (ละครไทรโศก) หรือกรรมแตํชาติปางไหน ทําร๎ายหัวใจ พชรพรรณ สทุธนนท๑ √

6 ผิดเพราะรัก (ละครชงิชงั) เคยได๎ยินวํา ความรักคือ สิง่ที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

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

8 แสงและเงา Ver.ลูกกรุง (ละครเงาอโศก)มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝ้ารอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 รักแรกพบ (ละครอีสา) แคํเพียงครั้ง ภาพเธอยังฝังยังปักใจ คิว สวีุระ บุญรอด √

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

11 ห๎ามใจ (ละครคูํกรรม) เธอคงไมํเคยจะรู๎เลย เธอคงไมํเคย หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

12 เก็บรัก (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายธราธรเก็บรักเอาไว๎ในอก แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

13 บุพเพสนันิวาส (ละครวนิดา) เมื่อคิดให๎ดี โลกน้ีประหลาด พชรพรรณ สทุธนนท๑;พีรพงศ๑ เฉลิมโยธิน √

14 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 นํารัก (ละครนํารัก) นํารักเมื่อเธออยูํใกล๎ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

16 สลักจิต (ละครสลักจิต) ความรักมันเลํนกล หรือใครดลจิตใจ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

17 คูํกรรม (ละครคูํกรรม) เพราะเธอกับฉัน กํอบุญสร๎างกรรม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

18 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V.ลูกกรุงฉันยังยึดมั่น ชวิีตฉันเหมือนชอํมาลัย เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

19 อีสา (ละครอีสา) ผํานมา ผํานไป ฤาหัวใจไมํเคยหยุดพัก แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น X

20 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 เรือนแพ (ละครเรือนแพ) เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา กัน นภัทร √

22 โปรดถามสกัคํา(ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพ)โปรดถามสกัคํา ฉันทําไปเพราะ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

23 รักแทห๎รือเสนํหา (ล.เรือนเสนํหา) คนหนอคน ไยต๎องทน เพื่อคําวํารัก ซิลว่ี ภาวิดา มอริจจิ √

24 สายตาคูํน้ัน (ละครไทรโศก) สายตาคูํน้ัน มองกันอยํางมีความหมาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

26 รักเอย (ละครทาสรัก) รักเอย เจ๎าไมํเคยเว๎นผ๎ูใด ไมํวําเกิด ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

27 วนาสวาท (ละครวนาล)ี ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตํหัวค่ํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา)√

28 อยําบอกฉันวําให๎ไป (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพโปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

29 เพลงรักจากฉัน (ละครปดิวรัดดา) สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

30 หมดดวงใจ (ละครข๎าบดินทร๑) เบน ชลาทศิ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560046 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

2 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

3 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

4 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

กีตาร์หวาน อีสานสะออน 1
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
กรุ่นกล่ินกรุง

TRACK
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5 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า เอกพล มนต๑ตระการ √

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

7 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

8 คือเจ๎าเทาํน้ัน ดั้นด๎นมาแสนไกล ด๎วยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

9 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

10 ม.หก เทอมสดุทา๎ย เพื่อนต๐อกีต๎าร๑อยูํริมนํ้าตก เทอมสดุ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

11 ไอ๎หนํุมชมุชน คนจนคืออ๎ายวันวาเลนไทน๑ยังไปไต๎หนู ศร สนิชยั √

12 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

13 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 คึดฮอดคืนฟังลํา น่ังกินก๐วยเตี๋ยวชามเดียวกันคืนน้ันจําได๎ เอกพล มนต๑ตระการ √

15 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

16 หนํุมบ๎านเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบ๎านเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

17 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 ขอโทษแมํลูกแพ๎รัก กราบลงแทบตักลูกอกหักแล๎วเด๏ออีแมํ ศร สนิชยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260083 ท้าซ้้า

วันที่วาง 20/04/2560 1 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

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

5 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

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

8 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

9 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

10 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

12 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

13 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

14 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

16 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

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

20 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

21 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

25 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ พี สะเดิด √

26 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

27 คิดฮอดวันละหนํอย เก็บคําวําคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

29 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

30 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

31 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

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

33 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

34 กรุณาอยูํในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

35 โทรหาครั้งสดุทา๎ย คนใจเหงา ได๎แตํทนเหงาใจ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

36 รักคุณยิ่งกวําใคร รักคุณเสยียิ่งกวําใคร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

38 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

39 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

40 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

41 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

42 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง เสถียร ทํามือ √

43 เมื่อไหรํ..ใจก็รอ ฟ้าไมํเคยเหงา...มีเดือนและดาวเคียงคูํ จั๊กจั่น วันวิสา √

44 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินข๎าวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบ๎าน แพรวา พัชรี √

45 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

47 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

48 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

49 เขียนฝันไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

50 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 Medley พลิกล็อค+เหลวไหล+ไมํรักได๎ไง+กุ๎มใจ+โอ๏ะ...โอ๏ย ETC √

2 ขอใครสกัคน อยากจะมีใคร คอยหํวงใย ETC √

3 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป ETC √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Covernight Plus 90's Night:Jetset'

ช่ือศิลปิน
รวมเพลงแกรมม่ี โกลด์ ฮิตตลอดกาล

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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4 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง ETC √

5 สกัที ETC X

6 ใครเจ็บกวํา ETC X

7 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี ETC;Jetset'er √

8 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

9 จูบ น่ังอยูํตรงน้ี ข๎างกายฉันก็มีเธออยูํ Jetset'er X

10 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

11 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Jetset'er √

12 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา Jetset'er √

13 ไมํมีอีกแล๎ว รู๎ดีวําเธอได๎เปลี่ยนไปแล๎ว Jetset'er √

14 Medlely คนไมํมีแฟน+พูดอีกท+ีฝากเลี้ยง Jetset'er √

15 Medley O.K.นะคะ+เชา๎ไมํกลัว Jetset'er √

เผยแพร่/

Bugs Vol.1 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260054 1 กํอนตาย เราทกุคนก็คงรู๎วันเกิด แตํมีสกักี่คน Big Ass √

วันที่วาง 27/04/2560 2 191 LABANOON √

3 รับไมํได๎ Oblivious √

4 เกิดมาเพื่อสิง่น้ี Ritalinn √

5 ให๎รักคุ๎มครอง BODYSLAM √

6 หัวใจในกํามือ Basher √

7 สดุขอบ Peak √

8 นมสด LABANOON √

9 ทา ดม อม เชด็ Big Ass √

10 ระยะสายตา Oblivious √

11 ยาม LABANOON √

12 เจี๊ยวจ๏าว Big Ass √

13 รักยังคงอยูํ Ritalinn √

14 ประกันชัน้ 3 LABANOON √

15 Negative Oblivious √

16 Good Bye Big Ass √

17 ปิดหู ปิดตา Frick √

18 โลกมีไว๎เหยียบ LABANOON √

19 ทําไมํไหว Harem Belle √

20 ผมไมํสู๎ BODYSLAM √

21 ปลดปลํอย Bikini √

22 Go On LABANOON √

23 ภัยธรรมชาติ Oblivious √

24 ประสาผ๎ูชาย Basher √

25 โอกาส Peak √

26 พรุํงน้ีรวย LABANOON √

27 สงูสดุสูสํามัญ Ritalinn √

28 Bodyslam ถามใครใครก็บอกให๎ถอนตัว BODYSLAM √

29 Stupid Breakfast in bed √

30 เมื่อความจริงปรากฎ LABANOON √

31 โรคจิต Big Ass √

32 เสยีชพีอยําเสยีสตัย๑ Oblivious √

33 ก๎าวแรก Harem Belle √

34 สามล๎อ LABANOON √

35 กากี Big Ass √

36 สนามบิน Ritalinn √

37 คนละคน Peak √

38 บอกแล๎ว LABANOON √

39 อยําเอามันไว๎ Girl √

40 เหนือความคาดหมาย Oblivious √

41 อารีย๑ LABANOON √

42 รัตติกาล 8th Floor √

43 ดิน ฟ้า อากาศ Ritalinn √

44 กระเพราไขํดาว LABANOON √

45 ที่รัก Harem Belle √

46 ถ๎าพํอเป็นผม Girl √

47 ดาวเทยีม Basher √

48 ศักดิ์เอ๐ย Big Ass √

49 สตั้นท๑แมน LABANOON √

50 Continue Oblivious √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260080 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 จีบเลยได๎ไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

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

3 พระรามอกหัก ปืน ซีพราย X

4 กระซิบกระซาบ ฝน ธนสนุทร X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิต อันดับ 1

ช่ือศิลปินรวมเพลงฮิต BEST OF Music TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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5 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

6 ผีเสือ้สมุทร(รักเกินจะหักใจ) มินตรา นํานเจ๎า X

7 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

10 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

11 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

14 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

15 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

16 อาญาสองใจ (วันทอง) มินตรา นํานเจ๎า X

17 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

18 ขอเวลาเจ็บ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

19 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุํนไอไปเลี้ยงหัวใจไมํพอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

21 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

22 คนซื่อชือ่บุญมา แฟ้ม บุญมา X

23 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

25 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

26 แฟนคนใหมํ วงกลม X

27 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอ๎ฉันก็อยูํเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

28 รักนะแจ๏ะๆ วง zoom X

29 ไมํเจอกันนานนมโตข้ึนเป็นกอง วงดนตรี X

30 มิสซ๎อนทา๎ย วงเบบี้ดั๊ก X

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

32 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

33 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 ใจสารภาพ แคํเพียงสมมุติวําหยุดคบกัน ตําย อรทยั √

36 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

37 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

38 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

40 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

41 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

42 อยูํก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมํรัก ไมํแคร๑ ไมํสนใจ เมื่อไหรํ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

45 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

46 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

47 ชวิีตไมํพร๎อม แตํหัวใจพร๎อม ชวิีตควรจะโรยด๎วยกลีบดอกไม๎ ฉันไมํรู๎ พี สะเดิด √

48 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ได๎ไมํดีไมํมีดีกวํา ฝน ธนสนุทร X

50 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260084 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 ผ๎ูอยูํเบื้องหลัง ตึกน้ีสงูใหญํ มือไผเลําสร๎าง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไหมไทย ใจตะวัน √

4 ลูกยังบํทอ๎ โอ๎ยคึดฮอดเด๎ โอ๎ยคึดฮอดคัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 หัวใจยังมีรอยยิ้ม ยังไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ขอสูต๎ํอไป ตั๊กแตน ชลดา √

6 ลูกจ๎างขอร๎อง เห็นวําได๎เปรียบกะอยําสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

7 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 ฝากเพลงถึงยาย ยายอยูํบ๎านนอกอยากเห็นหลานออกทวีี ตําย อรทยั √

9 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

12 ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน อีกคืนที่สายลมชาํงเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

13 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บ๎านเกิดเมืองนอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 แมํจ๐า ดึกขนาดน้ี แมํหลับหรือยัง คิดถึงแมํจัง ตั๊กแตน ชลดา √

16 นักร๎องบ๎านนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูํนกกา เปาวลี พรพิมล √

17 เสยีงแคนจากแมนชัน่ ได๎ยินเสยีงแคนดังลอยแลํนมาจากแมนชัน่ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

19 ถนนค๎นฝัน เน่ินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

20 กําลังใจขวัญถุง ผ๎าหํมกันเหงา ในกระเป๋าแรงใจ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

21 สาวโรงงานที่บ๎านทํานา กลายมาเป็นฟันเฟืองเครื่องจักร ทํางาน ตําย อรทยั √

22 หนํุมบ๎านเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบ๎านเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

23 ศิลปินลูกจ๎าง จะหนัก จะเหน่ือย จะเหงา พวกเรา ตําย อรทยั √

24 ศิลปินดอกหญ๎า วิหคโผผิน ดั่งศิลปินผกเผิน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิต ขวัญใจคนสู้ชีวิต

TRACK ช่ือเพลง
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25 สาวเย็บผ๎า ชกึชกั ชกึชกั น่ังเย็บจักรอยูํในโรงงาน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

27 นายฮ๎อยแรงงาน ข๎ามลําตะคลองด๎วยลําแข๎งลําขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

29 แรงงานข๎าวเหนียว เสยีงแคนผ๎ูใด๐กลํอมตัวไหมให๎กินใบหมํอน ตําย อรทยั √

30 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 ฝากดาว..ถามขําวบ๎าน สงํความหํวงใย ไปกับสายลมคืนน้ี ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

32 ภาพถํายใต๎หมอน เหงาใจ...ทกุคืนต๎องขํมตานอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 คิดถึงบ๎านนา เด็กบ๎านนอกมาอยูํบางกอกตั้งหลายปี ตําย อรทยั X

35 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

36 อยําลืมคนรอ สวดมนต๑กํอนนอน ขอพรพระคุ๎มครองพี่ จอมขวัญ กัลยา √

37 แทก็ซี่แฟนทิ้ง คนขับแทก็ซี่ก็มีนํ้าตา อกหักรักลานํ้าตา มนต๑แคน แกํนคูน √

38 ขายก๎อยคอยอ๎าย ขายก๎อยคอยอ๎าย อยูํเพิงนัดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

39 สูอ๎ยํางสงิห๑ แม๎บางครั้งเคยต๎องทอ๎ แม๎จะรอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 สงิห๑รายวัน เกิดมาจน ไมํใชคํนมีเหลือใช๎ พี สะเดิด X

41 เด็กปั๊ม ข๎อยจากอีสานหลายปี เข๎ามาอยูํกรุงศรี ตําย อรทยั X

42 สาวอีเลคโทน นักร๎องบ๎านนอก บํ เคยออกเทป ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 เงยหน๎าข้ึนฟ้า เงยหน๎าข้ึนฟ้า มองหาโอกาส ตั๊กแตน ชลดา;โจ๏ก SO COOL √

44 เหน่ือยไหมครับพี่น๎อง เหน่ือยไหมครับพี่น๎อง หนักไหมที่แบกไว๎ พี สะเดิด √

45 ฝันมีไฟใจเกินร๎อย (โฆษณา M150) เสน๎ทางสายเกํา ที่เราก๎าวเดินเหน่ือยนัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 เพื่อนกันโรงงานเกํา ยังจํา บํ ลืมคนที่ให๎ยืมนํ้าใจ มือที่ ตําย อรทยั √

47 คนเหงา...สาวโรงงาน ชดุโรงงานสเีทา ที่เธอเคยใสทํกุเชา๎ เสถียร ทํามือ √

48 อยากฝันดีที่บ๎านเรา กรุํนไกลไอดิน บ๎านเรายังหอม ตั๊กแตน ชลดา √

49 คิดถึงพํอ คิดถึงแมํ คิดถึงบ๎าน ได๎ยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตําย อรทยั √

50 แรงใจคนไกลบ๎าน ชวิีตรายวันของคนจากบ๎านมาไกล ศิริพร อําไพพงษ๑;รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260085 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 เจ๎าหญิงลําซิ่ง เวทชีวิีตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตําย อรทยั √

2 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

3 ชมรมหน๎าฮ๎านบํยํานผัว สาวแย๎ เจติยา X

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

5 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ตามใจแมํเถิดน๎อง ตามใจแมํเจ๎าเถิดหลํา ผ๎ูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

7 อํานกินผัวเผ่ิน ดาหลา ธัญญาพร X

8 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

9 ม๎ากับแพะ สาวแย๎ เจติยา X

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

11 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

12 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

13 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

14 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

15 ผ๎ูสาวมักเว๎าผ๎ูบําวข้ีคุย อ๎ายศรๆสฟิ้าวไปไส ให๎อ๎อคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

16 ซูเปอร๑สตาร๑หน๎าเฟซ ฮู๎บํน๎องเหลํา เจ๎าคือซูปตาร๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 สายตาพิฆาต อันน่ี เคยประสานตาอ๎าย คืนเดือนหงาย ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

18 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

19 เขามีอะไรกันแล๎ว เขามีอะไรกันแล๎ว สิน้แววเสยีแล๎ว สําราญ บุญลาภ X

20 นํ้าตาหลํนบนที่นอน นํ้าตาหลํนบนขอบเตียง ตําย อรทยั X

21 บํลืม...ก็ปลื้มแล๎ว บํ กล๎าหวังอีหยังดอกผ๎ูชายบ๎านนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

22 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอ๎า กําลังบาน มนต๑แคน แกํนคูน X

23 เบอร๑โทรเจ๎าชู๎ อยําบอกไผเด๎อเบอร๑โทรอ๎าย ลับเฉพาะ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

24 เบอร๑โทรอันตราย สมมาส ราชสมีา X

25 ฮักอีหลีหรือฮักเลํน เอกพล มนต๑ตระการ X

26 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 ผัวขํอยเป็นเมียเขา สาวแย๎ เจติยา X

28 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

29 แขํนอั้นตั้น ดาหลา ธัญญาพร X

30 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแล๎วทั่วทอ๎งนา ต๎นเดือนกุมภา มนต๑แคน แกํนคูน √

31 ง้ิวตํองต๎อนอ๎อนผ๎ูบําว โอยอ๎ายเอย...สาวหมอลําคือน๎องสหิมายปอง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

32 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย ตําย อรทยั √

33 ดอกฝ้ายบานที่เมืองเลย เอกพล มนต๑ตระการ X

34 ขอยืนเคียงข๎าง ลํะน๎องขอยืนเคียงข๎างฝากความฮัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

35 สญัญาปลาขํอน ลมพัดข๎าวดอ หัวใจอ๎ายรอฟังขําว ศร สนิชยั √

36 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

37 หน๎าฮ๎านประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บํ มีทางออก เจ็บแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 ฮักสาวอีเลคโทน อ๎ายตามมาเชยีร๑หน๎ามน สาวอีเลคโทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 เลดี้กินก๎อย(Lady Kinkoi) แป่นแวํนสม่ําเสมอวําแมํนซุปเปอร๑สตาร๑ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

40 มือพิณข๎าวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารย๑แตํบํมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

41 อีสานลําเพลิน ฟ้าเอ๐ยฟ้าสแีหลํๆ หอมดอกแคยามค่ําๆ ตําย อรทยั √

42 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

44 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

รวมเพลงดัง หมอล้าเพชรอีสาน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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45 สจัจาหญิง พี่ฮักน๎องมาแตํดนนาน ตั้งแตํหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

47 รอเธอที่นวนคร ลาถ่ินคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

48 คนเคยแล๎วอยูํบํเป็น น้ีละน๎อเพิ่นวํา แนววําใจคนเอย ศร สนิชยั √

49 ขอบคุณทกุแรงใจ ฝากเสยีงลําหนอคําร๎อง เป็นจังหวะ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบํมีไผเกินอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260086 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

2 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 รักจัง ไมํมีสิง่ใดทําให๎อุํนใจเทาํเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

6 อ๎ายแพ๎เขาหรือเจ๎าลําเอียง ไอดิน อภินันท๑ X

7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 จดหมายฉบับสดุทา๎ย เกษม คมสนัต๑ X

9 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

10 ตั๋วอ๎ายเป็นคนสดุทา๎ยได๎บํ อยากรู๎ในใจเคยรักฉันไหม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

12 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

13 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

14 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

15 นํ้าตาคนเลว เกษม คมสนัต๑ X

16 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

17 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

18 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

19 บํตายอ๎ายคงบํเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

20 คนบํมียี่ห๎อ คนคืออ๎าย เขาเอิ้นผ๎ูชาย บํมียี่ห๎อ พี สะเดิด √

21 กอดรูปจูบกระดาษ เกษม คมสนัต๑ X

22 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

23 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

24 กีตาร๑หยอกสาว ไอดิน อภินันท๑ X

25 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 เอาใจชวํยด๎วย Message แอบกดสงํ Message เล็ดลอดเข๎าไป พี สะเดิด √

27 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

28 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 พี่ผิดอะไร เกษม คมสนัต๑ X

31 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

32 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

33 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

34 อินแฮง ...ใจอ๎ายยังฮักบํมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันท๑ X

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

36 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

37 มอเตอร๑ไซค๑คืนเพ็ญ ไอดิน อภินันท๑ X

38 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

39 จิ๊กโก๐นําเข๎า กางเกงยีนส๑ก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

40 ตกงําขามน๎อย หลงมักน๎องหลํา ผ๎ูสาวสาํบ๎านรํอง ศร สนิชยั √

41 สูเ๎ด๎อพี่น๎อง เปิดทวีีก็มีแตํขําวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 เก็บไถข้ึนลาน ความรู๎พํอเพียงแคํชัน้ป.4 เกษม คมสนัต๑ X

43 ร๎องไห๎สองหน วันน้ีฉันต๎องร๎องไห๎สองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

44 หน้ีฮัก หน้ี ธ.ก.ส. กู๎ ธ.ก.ส. เพื่อหวังไปกํอตํอชวิีตใหมํ มนต๑แคน แกํนคูน √

45 เขียดจะนาน๎อยงอยเบิ่งดาว ฮักเจ๎าปานใด๐ คือสไิด๎แตํแนม ศร สนิชยั √

46 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ตั๋วกันจ๎อๆ กะแมํนน่ันแหลํว แนวน๎องเปลี่ยนใจ ไอดิน อภินันท๑ X

49 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวน้ีนับเป็นเทื่อที่สบิสอง พี สะเดิด √

50 ร๎องไห๎แขํงทุํงกุลา ลมโชคชะตาพัดพาให๎เราเหินหําง มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260090 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

2 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

3 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

4 อยําทิ้งฝัน เหมํอมองไปบนทอ๎งฟ้า ฟ้าอันกว๎างใหญํ DA endorphine √

5 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

6 เวลาแหํงรัก เหมํอมองฟ้าทไีร อ๎างว๎างเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

7 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

8 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

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

10 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลํอยใจลอยไป ปาล๑มมี่ X

11 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตคิดบวก

TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ผู้บ่าวไทบ้าน (ซุปตาร์อีสาน) 2
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12 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

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

14 สมดุล ในวันที่ใจกําลังอํอนล๎า แอบเฝ้าคอยมองหา Potato √

15 Light อยูํตรงน้ีมันไกลแสนไกล คงสวํางไมํพอ INSTINCT;Weaver √

16 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

17 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

18 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO √

19 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

20 ปลํอย(NOISE) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

21 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

22 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

23 เผชญิ (Never Give Up) กูํร๎องคําราม สงํเสยีงกังวาล เรามารํวม Retrospect;Sweet Mullet √

24 Goodbye เธอไมํต๎องคิดอะไร ถ๎าคิดจะไปก็ให๎ทิ้งกัน Rubikk √

25 ดนตรี...เพื่อชวิีต คือแสงไฟสลัว ในคืนที่ใจไมํเจอจุดหมาย Big Ass √

26 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า รวมศิลปิน √

27 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

28 It's Gonna Be Ok ได๎โปรดลองฟังฉันสกันํอยเธอ CLASH √

29 มันใหญํมาก ทําอยํางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยํางไร PARADOX;DA endorphine √

30 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

31 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

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

33 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซ๑..ห๎ามป่วยฯ)ปลํอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไว๎ข๎างทาง วิโอเลต วอเทยีร๑;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

34 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

35 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

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

37 อุปสรรคกํอให๎รักบังเกิด ไมํวําชวิีตเธอเป็นเชนํไร เธอจะมีฉัน POTATO √

38 ยิ้มเข๎าไว๎ โอ๏ะโอว๑..นํ้ามันก็แพงต๎องเปลี่ยนเป็น CLASH √

39 สบายมาก ไมํใชเํศรษฐีเลยมีไมํเทาํไร คนที่รัก Buddha Bless √

40 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก บอย Peacemaker √

41 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

42 รู๎สกึดี (Acoutic Version) ไมํต๎องคิดเลยถ๎าในวันน้ีไมํมีเธอ NO MORE TEAR √

43 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

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

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

46 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

47 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

48 อยําบอกวําไมํมีใคร เชด็นํ้าตาเธอกํอน แล๎วคํอยมอง DA endorphine √

49 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

50 ทางกลับบ๎าน ในวันที่ใจมืดหมํน วันที่ชวิีตหลงทาง BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560047 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

2 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

3 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

4 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

5 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

6 ฮักบํได๎ แตํลืมอ๎ายบํลง ลํะฮู๎แกํใจ วําการเป็นแฟนอ๎าย เวียง นฤมล √

7 ตั้งใจมาเป็นตัวจริง ปรึกษาหัวใจมานานแล๎ว ยืนยันแนํแนํว อาร๑ม ราเชนทร๑ นามพิทกัษ๑ √

8 น๎องบํผ๎ูงามคือเพิ่น อยากมีโมเม๎นต๑ได๎เป็นแฟนอ๎าย สม๎ พฤกษา √

9 อยําเอานํ้าตามาตั๋วอ๎าย อ๎ายบํแมํน บํแมํนคนที่เจ๎าหวัง เมื่อทกุ เจมส๑ จตุรงค๑ √

10 น๎องตั้งใจฮัก อ๎ายตั้งใจถ่ิม ทิ้งกันงํายๆ เห็นน๎องเป็นไม๎ไอติม เวียง นฤมล X

11 ลําร็อค เจ๎าบํมีใจ ยอมรับมาสานาง วําเจ๎าบํมีใจ ตรี ชยัณรงค๑ √

12 ขอสมัครเป็นแฟนใหมํ (เกริ่น) หลํะแฟนเอ๐ยแฟน ผ๎ูสาวอ๎าย ลําเพลิน วงศกร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260070 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 คุณเธอ มีผ๎ูคนมากมายพากันลุมล๎อมเธอ LOSO √

3 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

4 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

5 ที่เหลือคือรักแท๎ คล๎ายๆวํานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

6 อ๎อนวอน หากเป็นฉันที่ทําให๎เธอเสยีใจ ชวํยบอกได๎ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

7 ใจโทรมๆ แม๎ใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

8 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

9 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

10 ทกุอยํางเพื่อเธอ (ละครคดีเด็ดฯ) แม๎ต๎องลําบากเทาํไหรํ ฉันยังเต็มใจรับมา จิรศักดิ์ ปานพุํม √

11 เทาํที่มี ฉันบอกกับเธอ วันน้ันวําฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวํารักสกัทไีด๎ไหม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว X

14 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

15 ตัดไฟตัดใจ อยํากังวลเลยหนา เมื่อจะเอํยลา ธนพล อินทฤทธิ์ √

16 ดีเกินไป(อีกแล๎ว) ยอมแล๎วเธอ ยอมแล๎วเธอ ยอมฉันยอม จิรศักดิ์ ปานพุํม √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ร็อกหัวแถว 3

TRACK ช่ือเพลง

น้องใหม่ไต่ดาว
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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17 ปมด๎อยของฉัน รู๎ไหมวําฉันรักเธอมาก และก็แนํใจ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

18 แทบขาดใจ อยากให๎เธออยูํเคียงข๎างฉัน LOSO √

19 รักใครไมํเป็น (ละครบํวงรักกามเทพ) คิดใชไํหม วําสิง่ที่ฉันทํา ดูเหมือนคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

20 ชวิีตที่ไมํมีเธอ เรื่องจริงหรือเปลํา ที่เราเลิกกัน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

21 คูํชวิีต มอบชวิีต ไว๎ให๎กัน ให๎เธอน้ันชวํยดูแล นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

22 ฟ้ากับเหว ไมํเคยบอกเธอ เหตุผลที่ฉันต๎องไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 ลางร๎าย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

24 กวีบทเกํา แตํกํอนทกุครั้งทไีร ได๎อํานได๎เห็น นูโว √

25 ฉันเสยีดาย คงยังไมํสายเกินไป มีทางจะเริ่มกันใหมํ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

26 แคํล๎อเลํน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

27 รักเธอจนวันตาย เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

28 ครั้งหน่ึงในหัวใจ จะไมํมีคําวําลากํอน เราจะไมํมีตอนน้ัน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

29 ฉันเอง ฉันเอง คนที่เธอเคยทิ้งไป ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมํมีอะไรเหลืออยูํ ไมโคร √

31 มุมมืด เขาและเธออยูํตรงน้ัน เขาและเธอ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

32 ชาํงหัวมัน น๎องเอยเชือ่เถอะ แบกไว๎ก็เหน่ือย ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 บอกอยํางง้ันอยํางง้ีเลย ฉันมันคนอํอนไหว นูโว X

34 หลับตา (โต๐) หลับตาเถิดนะ แล๎วเราก็จะพบกัน นูโว √

35 คงเดิม กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

36 เบาเบา ได๎หรือเปลํา ตกลงให๎เราสองคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

37 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

38 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

39 อาจจะเป็นเธอ อาจจะเป็นเธอใชไํหม เสยีงหัวใจ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

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

41 เกมส๑ชวิีต เราตํางมีชวิีต ของเราเป็นของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

42 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

43 แก๎วตาขาร็อค เจ๎าทิ้งพี่ไปไมํลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

44 5 นาที ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมํเหมือนดังที่ LOSO √

45 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

46 บุญคุณปูดํา แตํกํอนกาลครั้งน้ันยังมีปูดํา นูโว √

47 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

48 เรา สองสาม คน (ภาพยนตร๑เรา สองสาม คน)เป็นร๎อยเป็นพัน กี่นาททีี่ฉัน ต๎องฝัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

49 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

50 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวําเธอจําเป็นต๎องไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/04/2560 1 เจ็บกวําคือฉัน เขาทําเธอเจ็บช้ําจนใจสัน่ ขอยืนยันวํา Retrospect √

2 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

3 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

4 เพลงของเพื่อน เปิดดูภาพวันเกําๆ ที่พวกเรากอดคอกันในวัน Retrospect √

5 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

6 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

7 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

8 ลมหายใจสดุทา๎ย Retrospect √

9 โลก Retrospect √

10 ฉันยอม Retrospect √

11 สงัเวียนชวิีต (MX MUAY XTREME) หน่ึงชวิีต กับหนทาง สูสํงัเวียนที่ฟันฝ่า Retrospect √

12 เจ็บปวดที่งดงาม (ภ.ทองสกุ 13) จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา Retrospect √

13 เผชญิ (Never Give Up) กูํร๎องคําราม สงํเสยีงกังวาล เรามารํวม Retrospect;Sweet Mullet √

14 ไมํทิ้งกัน (Together) ฉันเคยคิดวําเสน๎ทาง ที่ฉันเดินเพียงลําพัง Retrospect;Sweet Mullet √

15 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

Retrospect/Pathfinder
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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