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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260222 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูํอาศัยในคําวําเรา เหงามันก็ไมํเหงา เต๐า ภูศิลป์;เปาวลี พรพิมล √

4 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

5 ฮักเจ๎าจนตาย เพชร สหรัตน๑ X

6 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

8 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

9 รอเด๎อคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวําแฟนเป็นต๎นทนุใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 อยากเห็นหน๎าจังเลย คึดฮอดทกุวันอ๎ายอยูํทางน้ันคือกันบํน๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด แดง จิตกร X

12 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

13 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

14 คิดฮอดจังเลย คืนหน่ึงดวงจันทร๑ตระการแสงจ๎า ฝน ธนสนุทร X

15 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

17 มนต๑รัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวํางบํ อ๎ายขอพ๎อหน๎าจักหนํอย แดง จิตกร X

18 เป็นหํวงเด๎อจ๎า งานหลายบ๎อจ๎า บํเห็นโทรหาคือเกํา ตําย อรทยั √

19 มนต๑ฮักสาวลาว เพชร สหรัตน๑ X

20 สําหรับอ๎าย..รักได๎เสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวําลืมบํเป็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ๎คียงบํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

23 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

25 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

26 อ๎ายตายสไิหํนําบํ เพชร สหรัตน๑ X

27 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

30 ขอเป็นอะไหลํรัก แดง จิตกร X

31 อยํากลัว ฝน ธนสนุทร X

32 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 คอยฮักคนบ๎านไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอ๎ายคนบ๎านไกล ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

36 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

37 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตําย อรทยั √

38 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 ถึงเวลาจะบอกรัก ฝน ธนสนุทร X

40 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

41 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

42 งามข๎ามปี แดง จิตกร X

43 พี่จ๐าหลับตาไว๎ ดูน่ังดูเดือนเพ็ญ ลอยเดํนละบนนภา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

44 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

45 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 ยังฮักคือเกํา ถึงปัจจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

47 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

48 อยากจองที่วํางข๎างๆเธอ อาจเป้นเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

49 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

50 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260232 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

2 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

3 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

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

5 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

6 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

7 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

8 โสดไมํซิง บุญชม X

9 รูปไมํหลํอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ๑ วงพัทลุง X

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งหวานใจ "ค้าแพง"
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10 ผมไมํเล็กนะครับ SIW X

11 ติ่ง ปอ อรรณพ X

12 ไมํเจอกันนานนมโตข้ึนเป็นกอง วงดนตรี X

13 สวยว้ิงสวยเว๎ง โจ๏ก การันตี X

14 พี่มันจน วงแฟน X

15 หมาเหําเครื่องบิน อาจฟังไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี LOSO √

16 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

17 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

18 เธอเป็นแฟนฉันแล๎ว ตะวันหลับตาทอ๎งฟ้าก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

19 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

20 ขอบคุณเวลา Sukhumvit66(สขุุมวิท 66) X

21 ขอบคุณ โตโนํ & The Dust X

22 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

23 พูดไมํคํอยถูก ฉันก็ไมํรู๎วํานานเทาํไหรํ และก็ไมํรู๎ AB NORMAL √

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

25 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

26 คนทางน้ัน GiFt My Project X

27 ตายกํอน เราจะข๎ามผํานคืนวันที่เลวร๎ายไปด๎วยกัน โทน่ี ผี √

28 ฉันไมํมี T_T X

29 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

30 ดอกไม๎กับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

31 ฉันร๎องไห๎เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว๎ ทิ้งฉันไว๎ที่ตรงน้ี COCKTAIL √

32 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

33 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

34 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

35 ซาตาน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒน๑ธนกุล √

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

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

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

39 หวําเว๎ อยูํคนเดียวอยูํลําพัง หวําเว๎ อยูํบน The Jukks X

40 อยํางน๎อย (ภาพยนตร๑ปิดเทอมใหญํฯ)มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ Big Ass √

41 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

42 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

43 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

44 แอบรอ บอกกับฉันท ีอะไรที่ทําให๎รู๎สกึ The Yers √

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

46 SEXY ทกุสิง่ที่เป็นตัวเธอ ดูงดงามไปทกุอยําง PARADOX √

47 กลัวจะเผลอรักเธอไปสกัวัน เต๎ย จรินทร๑พร จุนเกียรต;ิมาริโอ๎ เมาเรํอ X

48 ลองจีบดูกํอนก็ได๎ เขามีเยอะ เธอมีน๎อย อ๏ะแคํเน้ียะ Sound Cream √

49 กรุณามารบกวน ต๎องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ ไอซ๑ ศรัณยู √

50 ไมํอยากพูดวํารักให๎รู๎สกึดี อยากดูแลวันไหนที่เธอป่วย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260251 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

2 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

3 จม ลุลา √

4 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

5 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมค๑ ภิรมย๑พร;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

7 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

8 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

9 เจ็บจนไมํเข๎าใจ PORTRAIT X

10 ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

11 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

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

13 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

14 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

15 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

16 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

17 ยิ่งห๎ามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

18 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

19 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

20 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

21 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

22 ฉันไมํมี T_T X

23 จะเป็นของเธอตลอดไป GHOST X

24 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

25 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

26 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

27 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

28 ดาวตก HAREM BELLE X

29 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
เพลงโดนก้าลังดัง

หน้า 2/15



30 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

31 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

32 จีบ...(May I ?) รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) X

33 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

34 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

35 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

36 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

37 #ใต๎ความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมํมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันท๑ √

38 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

39 ฉันมาบอกวํา Season Five X

40 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

41 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

42 ไมํมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวํยไปบอกเขา...วําเราน้ันรักกันอยูํ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตน๑ พิบูลภานุวัธน√

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

44 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

45 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

46 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

47 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

48 ลุยเฮลุย(Groundbreaking) เทพพนม พรหมสีห่น๎า สงิหยาตรา TONY JAA X

49 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

50 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560064 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

2 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

3 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

4 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

5 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

6 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

7 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

8 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

9 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

10 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

11 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

12 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

13 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

14 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

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

16 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

17 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

18 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

19 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

20 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

21 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

22 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

23 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทอ๎งฟ้า BODYSLAM √

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

25 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

26 นํ้าลาย เพียงแคํเธอสบตา เพียงแคํเธอผํานมา The Yers √

27 จุดที่ชดัยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ(Got a Senseฉันมีความรู๎สกึ วําพายุกําลังเข๎ามา อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า;Yellow Fang √

28 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

29 กํอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

30 I (ไอ) อยําเพิ่งคิดวําฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260281 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 พบกันใหมํ POLYCAT X

2 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

3 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

4 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดย๑..แฟนกันแคํวันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ ชาติ สชุาติ (The Voice) X

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

6 อาย สงิโต นําโชค X

7 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

9 อยากให๎เธอลอง Musketeers X

10 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

11 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

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

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

14 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

15 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

16 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
รวมฮิต ร็อกเหอะ Vol. 2
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17 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

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

19 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ต๎องแสดงแกล๎งทําเป็น ไมํสนใจ ZEAL √

20 คราม (Cover Version) ลึกลงเทาํไรก็ยิ่งมืดมน ค๎นไปเทาํไร Chanudom √

21 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

22 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

23 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

24 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

25 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

26 ไมํรัก..อยําฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

28 ใครเจ็บกวํา ETC X

29 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

30 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

31 เสยีใจแตํเธอไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ต๎องทําตัวอยํางไร เมื่อเธอ ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู)ํ √

32 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

33 ร(W8) จีน กษิดิศ X

34 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

35 รํองนํ้าตา GREASY CAFE' X

36 สบตา (Cover Version)ซีรี่ย๑I See You..เธอเคยรู๎ไหมวําใคร เฝ้ามองตามแตํเธอ วง YELLOW FANG X

37 ความลับในใจ (Ost.รัก ชัน้ นัย The Underฯฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี ณัฐชา เดอซูซํา;เปมิกา สขุเสวี;เอ็มมํา เอมิกา กร๎านท๑√

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

39 แคํได๎เป็นคนสดุทา๎ยที่เธอคิดถึง Pause X

40 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

41 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

42 #ใต๎ความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมํมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันท๑ √

43 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ ธนทตั √

44 อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน ฮั่น HUNZ IPH √

45 ระยะปลอดภัย ชวํงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมํต๎องกังวล วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

46 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

47 ยกมือข้ึน ประชาธิปไตยคือการออกเสยีงของคนสวํนใหญํ Joey boy √

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

49 อยํามาให๎เห็น Hugo X

50 ปอดแหก แปลกใจ ปอดแหกเกินไปหรือเปลํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260221 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

2 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

3 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

7 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

9 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรํหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

10 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

12 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

13 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

14 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

15 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 เขายิ่งใช ํอ๎ายยิ่งเจ็บ อ๎ายรู๎สกึเหงา วันที่เจ๎าถูกเขาหาเจอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 เกลียดห๎องเบอร๑ 5 พอแฟนแตํงงานฉันเลยอกหัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

19 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

20 เชือ่ใจเธอแตํไมํไว๎ใจเขา เข๎าใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงํายกับใคร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 ลั่นทมคืนทุํง เสยีงเพลงลั่นกรุง หวานจังนํากลืน เปาวลี พรพิมล √

22 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

23 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

24 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

25 แพ๎รบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ น๎องนาง มนต๑แคน แกํนคูน √

26 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

27 ผ๎ูหญิงธรรมดา...ที่กล๎ารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

29 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

32 สวํนเกินต๎องเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําให๎อึดอัดใจ ที่ต๎องมารับรู๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

34 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

35 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

36 แคร๑ด๎วยหรือน๎อง แคร๑ด๎วยหรือน๎องที่คนเขาปองนินทา มนต๑แคน แกํนคูน √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
แกรมม่ีโกลด์ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 4
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37 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุข๑เพียงใด ตําย อรทยั √

38 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 สกัคนที่เข๎าใจ หนุนตักฉันได๎นะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุข๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

42 เติมให๎กัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคํทลีะนิด ทลีะนิด แคํทลีะหนํอย ตั๊กแตน ชลดา √

43 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

44 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ เปาวลี พรพิมล √

45 คนบํมียี่ห๎อ คนคืออ๎าย เขาเอิ้นผ๎ูชาย บํมียี่ห๎อ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

47 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

48 คนในความคิดฮอด จดชือ่คนของหัวใจ มาเก็บเอาไว๎ ตําย อรทยั √

49 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260231 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

2 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

3 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

4 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

5 ไปเลย T_T X

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

7 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

8 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

9 ยิ่งห๎ามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

10 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

11 แคํได๎รักเธอ 7 DAYS CRAZY X

12 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

13 พรุํงน้ีไมํมีเธอ วงพาโล X

14 ไมํกล๎าบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

15 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

16 สวนทาง วง กางเกง X

17 ยกล๎อ เบิ้ล ยุทธพล X

18 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

19 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

20 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

21 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

22 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

23 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

24 พูดไมํได๎สกัที เธอจะรู๎บ๎างไหม วําใจฉันมันรักเธอแคํไหน Yes'sir Days √

25 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

26 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดนํ้าตา NOS √

27 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

28 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

29 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปู่จ๐าน ลองไมค๑ PMC X

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

31 หวังเล็ก ๆ ไมํรู๎วําเธอชอบใคร แตํรู๎ใครๆ ชอบเธอ บางแก๎ว √

32 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

33 อ๎อนวอน หากเป็นฉันที่ทําให๎เธอเสยีใจ ชวํยบอกได๎ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

34 ก๎อนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผํานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเป็น TAXI √

35 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอได๎ทําให๎ฉันเห็นมัน SYAM √

36 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูํกับเขาตัวฉันคุกเขํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย X

37 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

38 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

39 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป BLACKHEAD √

40 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

41 กํอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

42 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

43 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ปั้น Basher √

44 ภาพทรงจํา Mahafather X

45 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

46 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมํต๎องการได๎ยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

47 ของตายในมือเธอ ไมํอาจลืมใจ ไมํให๎คิดถึง แตํไมํเป็นไร Bankk Ca$h √

48 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

49 โสดก็เหงา รักเขาก็เจ็บ ปอ อรรณพ X

50 เจ็บจุงเบย คาวบอย feat.Mr.Bryan X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260233 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

2 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

3 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงแว้น หัดเจ็บ

รวมเพลงฮิต ฤดูฝนคนอกหัก
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4 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

5 จม ลุลา √

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

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

8 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

9 หรือ/OR SLUR X

10 โดยไมํมีเธอ ต๎น ธนษิต X

11 ฉันมาบอกวํา Season Five X

12 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

13 ฝืน GREASY CAFE' X

14 ฝุ่น (Piano Version) คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

15 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

16 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

17 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

18 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

19 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

20 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

21 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

22 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

23 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

24 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

25 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

26 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

27 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

28 กี่พรุํงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผํานมานานคงมี POTATO √

29 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

30 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

31 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

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

33 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

34 ดาวตก HAREM BELLE X

35 ใครคนน้ัน Bedroom Audio X

36 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect;feat.วําน วันวาน √

37 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

38 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

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

40 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอว๑เบอรี)่เราไมํมีอะไรเหมือนกัน ตํางคนก็ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

41 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

42 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

43 เจ็บจนไมํเข๎าใจ PORTRAIT X

44 ไมํมีอะไรใกล๎คําวํารัก(ล.ขอโทษที่รักเธอ)เจอทไีรก็มองเลยไปทกุท ีเธอก็ยังไมํรู๎ วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) √

45 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

46 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

47 หนังสอืเลํมเกํา ชาติ สชุาติ (The Voice) X

48 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

49 ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

50 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560061 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

2 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

3 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

5 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

6 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

7 คิดฮอดถ่ิน ก๎อง ห๎วยไรํ X

8 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

10 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

11 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 ผ๎ูบําวขาดง บิ๊กไบด๑ สายลํา X

13 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

14 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

15 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

16 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260229 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 พูดลอยลอย อัสนี โชติกุล X

รหัสปก DVD G1160037 2 พูดมาเลย อัสนี โชติกุล X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 6
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หน้า 6/15



3 ขําวร๎ายหรือเปลํา วสนัต๑ โชติกุล X

4 ได๎อยํางเสยีอยําง จากเคยรักอยูํ จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

5 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

6 หัวใจสะออน กวําจะรู๎จักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

7 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

8 ร่ําไร ยังจําได๎ไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

9 กระดี่ได๎นํ้า เห็นใครเคยบํน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

10 สายลํอฟ้า ไมํเคยกลัวฝน และไมํกลัวฟ้า อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

11 วีณาแกวํงไกว แมํนํ้าสายกว๎าง แลฝ่ังไมํเห็น อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

12 วัวลืมตัว คิดไปทําไมหลงไปไกลอยูํ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

13 ยินดีไมํมีปัญหา การโนํนการไหนไมํยุํงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

14 บังเอิญติดดิน ไมํยาก ไมํเย็น ไมํเป็นปัญหา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

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

16 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

17 บางอ๎อ วอนขอเธอได๎เห็นใจ ใครหนอใคร อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

18 ทั้งทั้งที่รู๎ คนโน๎น คนน้ีก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

19 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

20 คงเดิม กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

21 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

22 สขุใจ ทําใจให๎มันสนุก ยิ้มแย๎มตลอดไป อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

23 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

24 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

25 ลากํอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวําสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

26 บ๎าหอบฟาง หอบฟาง หอบฟาง ไปไหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

27 เสีย่วรําพึง จากวันน้ัน แม๎วําตัวฉัน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

28 ผักชโีรยหน๎า เขาวําให๎ดีงานเชา๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

29 สบัปะรด อยากลองเป็นสบัปะรดดูสกัที อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

30 ฟักทอง รับรู๎มาเมื่อวานน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

31 ทองไมํรู๎ร๎อน แล๎วเธอต๎องการอะไร อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

32 ไมํเป็นไร ไมํเป็นไร ให๎เขาไปมัวเสยีใจ เสยีเวลา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

33 I LOVE YOU แมํเป็นคนไทย พํอเป็นฝะหรั่ง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

34 So sad เป็นอะไรทําไมไมํรอแคํรอกันอีกหนํอย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

35 ไมํเกี่ยวกัน จะเอากาแฟร๎อน ปนกับนํ้าปลา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

36 ข๎าวเย็น เมื่อกํอนเมื่อไร ไมํเคยอยํางน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

37 เกี่ยวก๎อย ฉันยังคงภักดีตํอเธอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

38 ฉันเสยีดาย คงยังไมํสายเกินไป มีทางจะเริ่มกันใหมํ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

39 ดอกไม๎พลาสติก เวลาดูดอกไม๎ปลอมๆ บางดอกดู อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

40 อยําเลย ขอบใจ เหมือนวําเราเพิ่งจากกันเมื่อวันวาน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

41 หน่ึงมิตรชดิใกล๎ ชืน่ชวัีนเมื่อฉันและเธอชดิใกล๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

42 ลืม ลืมแล๎วใยเจ๎าเอย กํอนเราเคยสญัญา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

43 คนหลายใจ ดูเธอเป็นคนซื่อดี ฉันน้ีก็เลยเชือ่ใจ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

44 อยากจะลืม ไมํอยากจะเจอหน๎าใคร อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

45 รับไมํไหว บอกตรงๆคนสวย คนดี วันน้ีฉันยังไมํพร๎อม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

46 เจ็บแตํดี เชือ่มั่นตัวเอง วําเติบโตมาพอแล๎ว อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

47 สทิธิ์ของเธอ หยุดบอกวํารักสกัทไีด๎ไหม อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

48 อยากได๎ยินวํารักกัน สิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

49 อยากให๎อยูํด๎วยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู๎ใจ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

51 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน อัสนี โชติกุล √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260220 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ปลํอยนํ้าใสนําน๎อง เพชร สหรัตน๑;แพรวพราว แสงทอง X

2 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

3 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

4 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

5 คารม เพชร สหรัตน๑;บัวผัน ทงัโส X

6 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว √

7 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

8 ผัวเผลอแล๎วเจอกัน บัวผัน ทงัโส X

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

10 ล๎างหอยคอยอ๎าย เพชร สหรัตน๑;มดแดง จิราพร X

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

12 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

13 สีด่อก เพชร สหรัตน๑;บัวผัน ทงัโส X

14 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

15 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

17 โคโยตี้ลําซิ่ง บัวผัน ทงัโส X

18 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

19 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

20 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบ๎อ ขอเสยีงคนหลํอแนํเด๎อจ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต อีสานแซ่บเวอร์

หน้า 7/15



21 เต๎นหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจ๎าภาพ ศร สนิชยั √

22 น๎องลืมล๎างหวี วัชราภรณ๑ สมสขุ X

23 สกิันบํ มดแดง จิราพร X

24 สามชาํสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒําๆเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

26 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

28 แชงํใสซํอง เพชร สหรัตน๑ X

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

30 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

31 ชมรมบํยํานผัว เอม อภัสรา X

32 สาวขายหวี มดแดง จิราพร X

33 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

34 ตกงําขามน๎อย หลงมักน๎องหลํา ผ๎ูสาวสาํบ๎านรํอง ศร สนิชยั √

35 เห็นแล๎วเฉยไว๎ เห็นแล๎วก็เฉยไว๎ เอ๎าเห็นไหม พี สะเดิด √

36 อยูํกับน๎องสดิีคือเขาบํ มดแดง จิราพร X

37 แก๎ให๎น๎องแหนํ เพชร สหรัตน๑;เนย วรัญญา X

38 บํงึด บํตาย ยังบํตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 เอื้อยข้ีคร๎าน เอื้อยเอ๎ยน๎องมีแนวสมิาสอํน๎องมีคําสมิา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

40 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

41 ครกขาดสาก เพชร สหรัตน๑;เอม อภัสรา X

42 กับแก๎ ได๎ยินเสยีงกับแก๎ ยํานแท๎ๆ น๎อผ๎ูสาว พี สะเดิด √

43 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลํอแท๎ๆ  อํอนแอ๎แล๎ หญิงลี ศรีจุมพล √

44 หนํุมบ๎านไกลใจฮักจริง อ๎ายหนํุมบ๎านไกลหัวใจฮักจริงหวังแตํง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

46 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผ๎ูบําวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

47 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

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

50 จุดเทยีนเวียนวน จุดเทยีนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอ๐ย รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560074 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/07/2560 1 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

2 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

3 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

4 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

5 ถึงคนที่ยังหายใจ ถึงคนที่ยังหายใจ ถึงคนเคยถูกทําร๎าย KLEAR √

6 อีกฝ่ัง สองนกตัวน๎อยเริ่มออกบินด๎วยกัน KLEAR √

7 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

8 Silver Lining วันที่ฝันไมํมีอะไรสําเร็จ มองทางไหน KLEAR √

9 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

10 Interlude KLEAR √

11 เหมือนในวันเกํา ฉันพร๎อมเดินทางแล๎ว เสือ้ผ๎ากับรองเทา๎ KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560059 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

2 แพ๎ใจ (ละครคูํแค๎นแสนรัก) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั KLEAR √

3 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

4 ไมํตํางกัน 25 Hours X

5 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

6 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

7 ฝุ่น (Piano Version) คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

8 หยุดหายใจงํายกวํา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รู๎อยูํแกํใจ วําเราน้ันไมํมีสทิธิ์ กะลา √

9 แคํกระจกกั้น ยิ่งเราใกล๎กันเพียงใด ก็เหมือนวําใจ NO MORE TEAR √

10 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

11 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR X

12 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธ๑รักใหมํ ศิริศิลป์ โชติวิจิตร X

13 ก็มันเป็นอยํางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

14 จะรักหรือจะร๎าย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมํเหมือน KLEAR √

15 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

16 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

17 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

18 คําตอบของหัวใจ (ละครรักน้ี..หัวใจเราจอง)ไมํรู๎วําทกุอยําง ระหวํางเราสองคน ปั๊บ Potato √

19 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

20 ทําไมต๎องเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก INSTINCT √

21 เปราะบาง (ละครลุย) หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

22 แพ๎ใจ (ละครคูํแค๎นแสนรัก) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั POTATO √

23 นานเทาํนาน (ละครหัวใจเรือพํวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยําง หนํุม กะลา √

24 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

25 อยํางน๎อย (ภาพยนตร๑ปิดเทอมใหญํฯ)มีใครบางคนให๎คํานิยาม วํารักคือ Big Ass √

26 เพลงที่ฉันไมํได๎แตํง(ภ.SuckSeedหํวยข้ันฯอาจไมํเพราะ ไมํเหมือนเพลงทั่วไป NO MORE TEAR √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Klear / The Silver Lining

Genie The Love Scene
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27 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

28 สดุฤทธิ์สดุเดช (ละครคูํแค๎นแสนรัก) ตอบตอบมาหนํอย KLEAR √

29 ข๎าน๎อยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปให๎คน ทกุคน Big Ass √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560067 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 แมํจ๐า ดึกขนาดน้ี แมํหลับหรือยัง คิดถึงแมํจัง ตั๊กแตน ชลดา √

2 เพิ่งเข๎าใจรักแทเ๎มื่อได๎เป็นแมํคน ฉันรู๎ วําฉันรักแมํ แตํไมํเคยรู๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

3 คิดฮอดรอกอดแมํ กํอนนอนคึดฮอด บํได๎กอดแมํนานแคํไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 อุํนรักจากตักแมํ หน่ึงในดวงใจ คนที่คอยมอบความหํวงใย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

5 จองตักลํวงหน๎า อยากกลับบ๎านจัง เก็บตังค๑จะไปฝากแมํ แพรวา พัชรี √

6 ต๎นทนุแรงใจ แรงใจหลัก ก็คือรักของแมํ สายแนนสายแหํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 จะกลับบ๎านนอกไปบอกรักแมํ เบิ่งแสงดาว ใต๎เงาแสงไฟ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

8 ความฝันของแมํ คําสอนของแมํ คอยเตือนในใจ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 อิ่มอุํน อุํนใดๆ โลกน้ีไมํมีเทยีบเทยีม สนุารี ราชสมีา X

10 วันวํางที่ตั้งใจ บอกแมํวําไมํวําง แตํไปเดินห๎างตากแอร๑ ตั๊กแตน ชลดา √

11 แมํของเรา เอกชยั ศรีวิชยั X

12 เก็บรอยยิ้มไปฝากแมํ นอนนึกถึงคนไกล ใจสะทา๎น เลิกจากงาน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

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

14 ดวงใจแมํ กุ๎ง สทุธิราช วงศ๑เทวัญ X

15 เขียนฝันไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

16 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

17 ลูกยังบํทอ๎ โอ๎ยคึดฮอดเด๎ โอ๎ยคึดฮอดคัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 เด็กบ๎านนอกลําเดิน เสยีงใจคอยบอก เด็กบ๎านนอกคนหน่ึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560076 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

2 กอด ฉันเคยบอก รู๎สกึจะเมื่อวันกํอน ซึ่งเธอ CLASH √

3 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

4 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

7 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลํน Version) คนเราจะมีพรุํงน้ีได๎อีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

8 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

9 จันทร๑เจ๎า (Good Bye)(Ost.Hormones) Slot Machine X

10 ผําน Slot Machine X

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

12 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

13 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

14 เธอเป็นแฟนฉันแล๎ว ตะวันหลับตาทอ๎งฟ้าก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

15 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

16 ขอเชด็นํ้าตา เชด็นํ้าตาแล๎วมองกันได๎ไหม CLASH √

17 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

18 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

19 จม ลุลา √

20 ไมํตํางกัน 25 Hours X

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

22 คนที่ไมํมีความหมาย Playground X

23 บอกสกัคํา ปลอบใจตัวเองวําไมํเป็นไร ไมํเป็นอะไร กะลา √

24 กล๎าขอกล๎าให๎ ได๎ยินมาพอแล๎ว เรื่องเธอกับเขา อุลตร๎า ชว๎ด...! √

25 ไฟรัก ไฟทวํมใจ ไมํเคยได๎มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ CLASH √

26 ยาพิษ คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

27 ย๎อน Slot Machine X

28 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

29 ไร๎สาระ แม๎นานเทาํไร ก็จะขอรอเธอ ไมํเป็นไร Playground √

30 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560058 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 แมํ ป่านน้ีจะเป็นอยํางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

2 แมํ นํ้าค๎างยังหยดไหล นํ้า พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

3 แมํ แฮมเมอร๑ X

4 ความเป็นแมํ ลูกเอ๐ยนอนหลับฝันดี จะดูแลอยูํทกุนาที นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

5 กราบดิน ตั้งแตํวันที่แมํจากไปหัวใจไมํเคยลืมเลือน CLASH √

6 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

7 คํารักคําแรก จําสบิเอกพงศธร พอจิต X

8 แมํ ป่านน้ีจะเป็นอยํางไร จากมาไกลแสนนาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);รจิตรศิลป์ อุทยัไพศาลวงศ๑;พิมพ๑ศิลป์ อุทยัไพศาลวงศ๑√

9 คือหัตถาครองพิภพ สองมือที่ดูนํุมนวลอํอนโยน ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

10 ด๎วยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากให๎เธอได๎ฟัง นัท มีเรีย √

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

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
บทเพลงรักหนึ่งเดียวคือแม่
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รวมเพลงบอกรักแม่
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12 คือหัตถาครองพิภพ (ละครคือหัตถาครองพิภพ)สองมือที่ดูนํุมนวลอํอนโยน นันทดิา แก๎วบัวสาย √

13 คํารักคําแรก ธีรนัยน๑ ณ หนองคาย X

14 แมํของเรา แมํของฉันคือทกุสิง่ คือผ๎ูหญิงที่เป็น พั้นช๑ √

15 เธอคนเดียว อาจมีวันที่เหน่ือย อาจมีวันที่หนําย ญาญําญ๋ิง √

16 คํานํ้านม แมํน้ีมีบุญคุณอันใหญํหลวง พีรลดา สขุวัฒก๑ X

17 อิ่มอุํน อุํนใดๆ โลกน้ีไมํมีเทยีบเทยีม กชกร ศรีสมบูรณานนท๑ X

18 ใครหนอ ใครหนอรักเราเทาํชวีี นันทดิา แก๎วบัวสาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260249 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

2 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

3 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

4 ฉันไมํมี T_T X

5 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

6 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

7 รักยังไงก็ไปอยูํดี เต็ม นาวา X

8 ข๎างหลัง วง L.ก.ฮ. X

9 ไมํจริงใจ วงสโลว๑ X

10 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

11 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

12 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

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

14 แฟนคนใหมํ วงกลม X

15 เคลียร๑ให๎จบ เบิ้ล ยุทธพล X

16 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

17 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

18 ถ๎าเขาไมํรักรักพี่ได๎ไหม ค๎นหาวิธีรักเขาให๎ดี ใจพี่คนน้ีเอาใจ แชมํ แชมํรัมย๑ √

19 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

20 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

21 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

22 เจ็บจนชนิ เต็ม นาวา X

23 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

24 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

25 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

26 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

27 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

28 สบายดีไหม PARATA X

29 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

30 ใจหมา T_T X

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

32 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กล๎วย แสตมป์ √

33 คนลืมไมํเจ็บเทาํคนจํา ลืมไปแล๎วหรือไง วําเธอทําอะไรเอาไว๎ แสน (นากา) √

34 อะไรก็ยอม อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน LOSO √

35 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

36 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

37 น๎องสาวคนลําสดุ เมื่อรักของเราจบลงด๎วยความเข๎าใจ แชมํ แชมํรัมย๑;วงกลม √

38 ตัวถํวง วงเยํห๑ X

39 ยกล๎อ เบิ้ล ยุทธพล X

40 โคตรเจ็บ เธอมาทําให๎ฉันต๎องเสยีใจ เธอมาทําให๎ วงซี๊ดด (Zeed) X

41 รักหมาแตํไมํรักเธอ หมาของเรา ที่เราเลี้ยงตอนรักกัน แสน (นากา) √

42 สอบตกวิชาตัดใจ หัวใจเธอหิวความรัก ไมํรู๎จักคําวําพอ กล๎วย แสตมป์ √

43 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

44 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

45 คืนน้ีเหงาเทาํกันไหม ฟ้าเบื้องบนคืนน้ีไมํมีจันทร๑ แตํบนน้ัน โกไขํ;นายสน √

46 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

47 มั่นใจนะวํายังโสด มั่นใจนะวํายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชมํ แชมํรัมย๑ √

48 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทาํมกลาง นายสน √

49 ยัดเยียดความเป็นพี่ วงเยํห๑ X

50 กี่ครั้งก็ยังไมํเข็ด ผ๎ูหญิงใจร๎าย ผ๎ูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชมํ แชมํรัมย๑;ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260224 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 หัวใจถวายวัด พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

2 ครูประชาบาล ชวิีตหดหูํครูประชาบาล ยอดรัก สลักใจ X

3 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก ศิรินทรา นิยากร X

4 บัวตูมบัวบาน ลงเรือน๎อยลอยวน สายัณห๑ สญัญา X

5 กราบเทา๎ยําโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน๑ สนุารี ราชสมีา X

6 ตะวันรอนที่หนองหาร โอ๎ละเน๎อ โอ..โอ๎ละเน๎อผ๎ูสาวภูไท ยอดรัก สลักใจ X

7 นางบังเงา พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

8 ทหารบกพํายรัก เพียงพี่ได๎พบสบตาน๎องมาเที่ยว ยอดรัก สลักใจ X

9 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น ศิรินทรา นิยากร X

10 รักคนชือ่น๎อย ผมหลงรักคนผ๎ูหญิงชือ่น๎อย สายัณห๑ สญัญา X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิตลูกผู้ชายปากหนัก (แต่ใจรั

ลูกทุ่งฮิต 5 อมตะ ลูกทุ่งในดวงใจนิร
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11 กลับไปถามเมียดูกํอน กลับไปถามเมียเธอดูเสยีกํอน สนุารี ราชสมีา X

12 ปีหน๎าแตํงแนํ คํามั่นสญัญา ที่วํากันไว๎ ยอดรัก สลักใจ X

13 นํ้าตาหยดทา๎ยรถจักรยาน พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

14 จําใจจาก สดุระกําช้ําตรมระทมอุรา สายัณห๑ สญัญา X

15 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน ศิรินทรา นิยากร X

16 เซียมซีเสีย่งรัก เซียมซีเสีย่งรักทกัทํานายวํา ยอดรัก สลักใจ X

17 ถึงเวลาจะบอกรัก สนุารี ราชสมีา X

18 เฝ้าไข๎ใกล๎เคียง สายัณห๑ สญัญา X

19 ทยุจ๐า พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

20 บางกอกน๎อย สดุคลองบางกอกน๎อย พายเรือ ยอดรัก สลักใจ X

21 ก็เพราะรัก ศิรินทรา นิยากร X

22 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจ๎า สายัณห๑ สญัญา X

23 ชายในอุดมคติ โปรดอยําเอาเงิน มาเป็นสะพาน ฝน ธนสนุทร X

24 สนธยาที่รัก ยอดรัก สลักใจ X

25 ไมํนําทํา พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

26 แจํมจริงแมํคุณ สายัณห๑ สญัญา X

27 ทาแป้งรอ หรีดหริ่งเรไรกลํอมพฤกษ๑ไพร ศิรินทรา นิยากร X

28 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป ยอดรัก สลักใจ X

29 มอเตอร๑ไซค๑นํุงสัน้ สนุารี ราชสมีา X

30 นํ้าตาลาไทร มาแล๎วแก๎วตาสญัญาให๎ไว๎ สายัณห๑ สญัญา X

31 ทุํงรัก แดดบํายปลายทุํงทอ๎งรวงทอง ยอดรัก สลักใจ X

32 สาวนารอรัก พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

33 ผ๎ูหญิงหลังไมค๑ ศิรินทรา นิยากร X

34 จากนํ้าตามาเป็นเพลง สายัณห๑ สญัญา X

35 พูดกับภาพ สนุารี ราชสมีา X

36 ตะวันคืนทุํง พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

37 หัวใจดื้อ โอ๏ย..หัวใจผมดื้อ อือฮือ มันดื้อ ยอดรัก สลักใจ X

38 บัวเรียงบัวโรย พายเรือน๎อยโต๎ลมแรง สายัณห๑ สญัญา X

39 น๎องวํางทกุวัน โถเวลาสามนาที ศิรินทรา นิยากร X

40 เอาไง เอากัน ยอดรัก สลักใจ X

41 ชายใจเดียว กวําจะได๎รักกันก็เน่ินนานเหลือเกิน สนุารี ราชสมีา X

42 กิ่งทองใบหยก สขุจริงนะกิ่งทอง สายัณห๑ สญัญา X

43 ลาไปเรียน พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

44 มนต๑เสยีงเพลง ยอดรัก สลักใจ;ดาวใจ สลักจิต X

45 หลงมนต๑คนเอฟเอ็ม คนมีรถน่ังฟัง เอฟ.เอ็ม. ไฉนใจเค็มจริงๆ ศิรินทรา นิยากร X

46 กระทอํมพํอหม๎าย กระทอํมน๎อยปลายนาเห็นลูกพาให๎สขุใจ สายัณห๑ สญัญา X

47 รอยดํางในดวงใจ สนุารี ราชสมีา X

48 ครูบนดอย หวีดหวิว วังเวงเพลงแหํงนภา ยอดรัก สลักใจ X

49 จากกันที่จันบุรี สายัณห๑ สญัญา X

50 ลาแล๎วบางกอก พุํมพวง ดวงจันทร๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260218 ท้าซ้้า

วันที่วาง 13/07/2560 1 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

2 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

4 ด๎วยรักและปลาทู อยากให๎เธอคิดวําฉันเป็นแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

5 คูํกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

7 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว๎ มาชาํ วัฒนพานิช √

8 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

9 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

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

11 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

12 ไมํรักได๎ไง เธอโทรมาแตํเชา๎คุยกันให๎ฉัน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

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

14 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคํน้ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 OH OH พยายามไมํทกัไมํทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

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

17 มืดตึ๊ดตื๋อ มืดตึ๊ดตื๋อ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

18 กุ๏ก กุ๏ก กู๐ ถึงเวลาค่ําคืน เอ็กซ๑ วาย แซด √

19 เจ็บนิด..นิด โนํนก็ไมํดี ฉันคงไมํดีเทาํไหรํ ญาญําญ๋ิง √

20 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทวิา Hula Hula √

21 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

22 หมวยน่ีคะ ต๎าชัว่เทอํชัว่ ปู๋ย๐าวหลายอูหลูหวํอ CHINA DOLLS √

23 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

24 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

25 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

26 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

27 ติ๊กต็อก เงยหน๎าดูนาฬิกา ฟังเสยีงเจ๎านาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

28 รักมากเลย รักมากเลย แบบวํา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

29 'มนัสจัง วันน้ันที่ฉันถูกเธอทิ้ง สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

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

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
I Love 90's
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31 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

32 รักกันเลย ก็นึกอยูํแล๎วหละ เธอน้ันคงสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

33 ยุํงนํา ยุํงนํา ไมํต๎องมายุํงอะนํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

34 น่ีแหละ..เพื่อน นึกนึกแล๎วเป็นไง น่ันไง เอ็กซ๑ วาย แซด √

35 อู๎ว๑ว อายมาก ฉันอายมาก มาเจอะอยํางน้ี 3G √

36 ผีเสือ้ราตรี (จะไปกับแสงส ีกับปีกที่สวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

37 NON-STOP พอเห็นแล๎วก็ไมํทกั พอทกัแล๎วก็ไมํหัน DRAGON 5 √

38 เอากระจกมา เอากระจกมา เอากระจกมา เจสนั ยัง √

39 SPEED เธอคือใคร คืออะไรกัน ทาํทางเธอเกิน เต๏ะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

40 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอน่ี √

41 พรหมลิขิต ตามมานาน ติดใจเธอคนน้ี นาวิน ต๎าร๑ √

42 เอะอะก็ไมํคิด ถึงพี่ชายๆๆ แสนดี โทษท ีโทษที ZA ZA √

43 หัวใจลัดฟ้า บ๏าย บาย ทอ๎งฟ้า บ๏าย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

44 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

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

46 สองตา กํอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให๎ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

47 แมลง เสยีงร๎องก็ดังปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

48 ALL I WANNA DO แล๎วเธอก็กลับมา แล๎วเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

49 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

50 อ๐อเหรอ ใครพูดนะ พูดวําเชือ่ซิ วําน่ีนะคนดี ใหมํ เจริญปุระ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560080 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 โทษที่เอาแตํใจ ในบางวันที่เราต๎องเถียงกัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

รหัสปก DVD G1160054 2 ไมํมีใครรู๎ คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 หรือแคํขําขํา เอามือข๎างหน่ึงจับมือฉันดูสริะหวําง เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

4 ชูใ๎นใจ รู๎วําทําผิด ที่ใจแอบคิดแยํงของ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

5 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ให๎ฉันต๎องเลือก เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ไมํอยากนอนคืนน้ี ฉันตั้งใจไมํนอน อยากมองแตํหน๎าเธอ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

8 นิทานหิ่งห๎อย ไขวํคว๎าหาทางหลุดพ๎น ในคืนมืดมน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

9 หมดใจ จากคนที่เคยผูกพัน จากวันที่เข๎าใจกัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

10 เวลากับใจคน ฉันไมํคิดแค๎นและไมํเคืองอะไรเลย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 แล๎วแตํหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวํา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

12 ไมํรัก..อยําฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีต๎องมา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

15 รักครั้งแรกและครั้งสดุทา๎ย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมํรู๎เลยวําใจฉัน เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

16 การ๑ดใบหน่ึง เธอคงสบัสน และคงแปลกใจ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

17 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

18 รักคือรัก เชือ่ไมํเชือ่ไมํรู๎ จะเชือ่ไมํเชือ่ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 ถูกคนแล๎ว จะบอกเธอไปวันน้ันก็กลัวไมํดี เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

20 มีหัวใจแตํไมํอยากรัก ก็เพราะเคยแตํเจอคนใจร๎าย ใจร๎าย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260227 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

2 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

3 โรงแรมใจ โหดร๎ายจริง จริง ทําไม ถึงหยิ่ง คัฑลียา มารศรี X

4 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

7 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

8 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

9 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

10 คนนอกสายตา มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

11 เขตปลอดคนลวง มีป้ายปักไว๎ตรงรั้วหน๎าบ๎าน คัฑลียา มารศรี X

12 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

13 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

16 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ใครมีปืนเถ่ือน ฝน ธนสนุทร X

18 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

19 คนเริ่มมีความรัก มันทรมาน ในหัวเอ๐ย หัวใจ คัฑลียา มารศรี X

20 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

24 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

25 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

27 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
Best of Peck Palitchoke

ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต...โดนใจ
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28 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

29 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

30 รอยแผลเป็น บาดแผลคราวน้ีรู๎ดีวําหนัก คัฑลียา มารศรี X

31 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

35 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 ขอใชส๎ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

37 กลัว มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

38 ให๎กําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

39 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

43 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

44 หน่ึงกําลังใจ อยากบอกให๎รู๎วํามีผ๎ูหญิงคนหน่ึง ฝน ธนสนุทร X

45 ผ๎ูผิดหวัง มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

46 สสุานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

47 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูํน้ี..มีคําแคํเพียงแอบมอง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560069 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 เจ็บที่ยังรู๎สกึ(ซีรีส๑ U-Prince) เคยมั่นใจ วําฉันไมํเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนท๑ ธนนท๑ √

รหัสปก DVD G1160040 2 แดํเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีส๑ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมํมีเธอแล๎ว วันธงชยั อินทรวัตร √

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

4 วันที่ฉันอาจลืม(เพลงประกอบซีรีส๑U-Princeอาจเป็นแรงดึงดูด หรือพรหมลิขิต กันต๑ชนุตม๑ เกํงการค๎า (กันต๑) √

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

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

7 กรุณามารบกวน ต๎องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ ไอซ๑ ศรัณยู √

8 ความหวาน(Sweet)(ซีรีส๑ U-Prince) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

9 My Beautiful Girl(ซีรี่ส๑ U-Prince) You are my beautiful girl make ชชัชวิศ เตชะรักษ๑พงศ๑(วิคเตอร๑ √

10 ฝันไป...หรือเปลํา (ซีรี่ส๑ U-Prince) ไมํเคยจะคาดคิด ไมํเคยจะคาดฝัน ฮั่น HUNZ IPH;โฟกัส จีระกุล √

11 กําลังรออยูํพอดี นานมาแล๎ว ที่ในใจ เฝ้าคอยถามหา อาร๑ม วีรยุทธ จันทร๑สขุ √

12 ฝ่ายเดียว (ซีรี่ส๑ U-Prince) มันก็ยังไมํพอ แคํเราสบตา มันก็ยัง กั้ง THE STAR √

13 อะไรก็ได๎ในใจเธอ วันที่เธอเหน่ือยล๎าและมีนํ้าตา เธอคง ศิวกร เลิศชโูชติ (กาย) √

14 อะไรก็ได๎ในใจเธอ วันที่เธอเหน่ือยล๎าและมีนํ้าตา เธอคง มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

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

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

17 กระสนุ(ซีรีส๑ U-Prince) จะพุํงไป แม๎กายจะต๎องมอดไหม๎ กันต๑ชนุตม๑ เกํงการค๎า (กันต๑) √

18 คืนที่ฟ้าสวําง(ซีรีส๑ U-Prince) ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ กันต๑ชนุตม๑ เกํงการค๎า (กันต๑) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260219 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

3 ฟ้ายังมีฝน ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 หัวใจสะออน กวําจะรู๎จักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

5 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

6 หมดแล๎วหมดเลย สิง่ดีดีที่ทําไว๎ ที่มันมาจากความจริง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

7 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

8 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

9 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน๑ √

10 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน สรุสหี๑ อิทธิกุล √

11 ม๎าเหล็ก เธอเห็นฟ้าร๎อง ฟ้าคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนํุย) √

12 ความดัน(ทรุัง)สงู ใครสัง่ใครสอนอะไร ไมํอยากจะฟังเทาํไหรํ มาชาํ วัฒนพานิช √

13 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

14 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

15 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

16 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

17 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

18 แคํน้ี...ก็พอ รักหรือเปลํา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

19 เดิมพันชวิีต กํอนน้ันไมํเคยเข๎าใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

20 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

21 แพ๎ วันที่เธออยูํ เคียงคูํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

22 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

23 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ อลิสา อินทสุมิต(ยูํยี่) √

24 ชวิีตเปื้อนฝุ่น เติบโตและใฝ่ฝัน อรพรรณ พานทอง √

25 สองเวลา ถึงแม๎เราจะหํางกันไป ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

26 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
U-Prince HIT FOR U

เพลงนี้ของพ่ีเค้า 2
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27 วํางเมื่อไรมาอีกนะ วํางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

28 ติ๊กต็อก เงยหน๎าดูนาฬิกา ฟังเสยีงเจ๎านาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

29 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

30 ยุํงนํา ยุํงนํา ไมํต๎องมายุํงอะนํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

31 ผ๎ูชาย เหนํอ เหนํอ แตํงตัวไปหาแฟน สามารถ พยัคฆ๑อรุณ √

32 คอนเสริ๑ตคนจน ข๎างบ๎านเขามีคอนเสริ๑ต นกแล X

33 รีบไปรีบมา..นะเพื่อน รีบไปนะ รีบมานะ ชกัชา๎ระวังรถติด U.H.T. √

34 สัน่สะเทอืน เหมือนเหมือนพายุตึงตัง เหมือน เสกสรร ชยัเจริญ(หนํุม) √

35 เป็นกําลังใจ ตะเกียกตะกาย ก็มาอยํางอดทน สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

36 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

37 ไมํรักไมํเป็นไร ไมํรักไมํเป็นไร หากวําเธอไมํเสยีดาย กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

38 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แก๎วบัวสาย √

39 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

40 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ๑ วาย แซด √

41 อยากอยูํตรงน้ี จะมองฟ้าสกักี่ครั้ง ฟ้ายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

42 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

43 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

44 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

45 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก ทราย เจริญปุระ √

46 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสบิห๎าเข๎า เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

47 เกลียดความสงสาร อยํารักกัน งําย งําย Y NOT 7 √

48 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

49 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

50 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260235 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

2 พบกันใหมํ POLYCAT X

3 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

4 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

5 ขอวอน 2 Somkiat X

6 หรือ/OR SLUR X

7 หมุน GREASY CAFE' X

8 จําทําไม แตํทําไมๆ ต๎องจํา เมื่อเธอไมํคิดจริงจัง Tattoo Colour X

9 พระเอก ใครหนอใครทําให๎เธอต๎องเสยีใจ The Bottom Blues √

10 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

11 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

12 ตายชา๎ชา๎ เกํง ธชย X

13 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

14 สิง่เหลําน้ี GREASY CAFE' X

15 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า X

16 R U OK (เชค็) สงิโต นําโชค X

17 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

18 พรุํงน้ี(Acoustic V.) ล.ซิทคอมเน้ือคูํฯไมํรู๎วําวันพรุํงน้ี ไมํรู๎ต๎องนานแคํไหน ซันน่ี สวุรรณเมธานนท๑ √

19 มันถูกอยูํแล๎ว สงิโต นําโชค X

20 เวลาเธอยิ้ม Polycat X

21 อาย สงิโต นําโชค X

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

23 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

24 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมํรู๎อะไร ทําให๎เราต๎องผํานมาพบ The Bottom Blues √

25 ขาหมู TATTOO COLOUR X

26 อ๏อด อ๏อด The Richman Toy X

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

28 Love โอ๎ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

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

30 โกหก ทกุถ๎วยคํา พูดจาอํอนหวาน ชาํงเย๎ายวนใจ Tattoo Colour X

31 เซโรงัง SLUR X

32 กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

33 อีปริก (Epic) เกํง ธชย X

34 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมํง ทกุขวด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

35 ชาํงมัน(Whatever) Somkiat X

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

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

38 ฉันออกไปเต๎นกับเพลงที่ไมํคิดจะฟัง อารักษ๑ อมรศุภศิริ (เป้) X

39 เรื่อยๆไปจนแกํ (ละครเน้ือคู.ํ.อยากรู๎ฯ)คือวําคือ เอํอ คือวําวันน้ีมัน มีไอเดีย ซันน่ี สวุรรณเมธานนท๑ √

40 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

41 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

42 เจ็บจนไมํเข๎าใจ PORTRAIT X

43 ภายใต๎ทอ๎งฟ้าสดีํา GREASY CAFE' X

44 กําแพง ฉันคงไมํอาจเข๎าใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

45 รํองนํ้าตา GREASY CAFE' X

46 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
อาร์ตตัวพ่อ
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47 แคํนํ้าตา BARBIES X

48 อยํามาให๎เห็น Hugo X

49 แพ๎ อารักษ๑ อมรศุภศิริ (เป้) X

50 รักในมหานคร กทม.จ๎องมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560062 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

2 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

4 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

7 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ผ๎ูหญิงธรรมดา...ที่กล๎ารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 เธอคือข๎อยกเว๎น วางใจให๎ใคร ไมํเคยได๎ใจคืนกลับมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

10 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

11 รู๎ตัวอีกท ีก็มีเธออยูํในใจ ไมํรู๎เกิดข้ึนเมื่อไหรํคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 ความบังเอิญที่ดีที่สดุ ถ๎อยคํา ที่ไพเราะนํุมนวล เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

13 เติมให๎กัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคํทลีะนิด ทลีะนิด แคํทลีะหนํอย ตั๊กแตน ชลดา √

14 เพราะเรารักกัน เมื่อเธอยิ้ม ฉันก็ยิ้ม เธอหัวเราะ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

15 อยําจีบให๎ไปเจ็บ ถ๎าเห็นวําไมํสมควร ก็อยําชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 แมํจ๐า ดึกขนาดน้ี แมํหลับหรือยัง คิดถึงแมํจัง ตั๊กแตน ชลดา √

17 เพิ่งเข๎าใจรักแทเ๎มื่อได๎เป็นแมํคน ฉันรู๎ วําฉันรักแมํ แตํไมํเคยรู๎ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

18 เด็กบ๎านนอกลําเดิน เสยีงใจคอยบอก เด็กบ๎านนอกคนหน่ึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560060 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/07/2560 1 เวลาแหํงรัก เหมํอมองฟ้าทไีร อ๎างว๎างเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

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

4 ร๎ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แม๎จะยากแคํไหน ตํอให๎แลกไปด๎วย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

6 รักไมํได๎ ร๎ายไมํลง ถ๎าบังเอิญวําไมํรู๎ทนั ฉันคงไมํเป็นอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

7 หน๎ากากหัวใจ (ละครแค๎นเสนํหา) อึดอัดในใจมานาน ไมํใชตํ๎องการกวนใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

8 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน เบน ชลาทศิ;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพร√ู

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

10 เขาอยูํไมํไหว หรือเธออยูํไมํได๎ อยากให๎ฉันน้ันเข๎าใจเหตุผลของเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

12 ไมํรู๎ตัว (ละครเปรี้ยวตลาดแตก) จะมีใครไหมสกัคน ที่เมื่อดอกไม๎แย๎มบาน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

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

14 เราถูกสร๎างมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสร๎างมาเพื่อฉน ฉันถูกสร๎างมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

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

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

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

19 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

20 อยําเอาความเหงามาลงที่ฉัน แล๎วฉันจะชวํยอะไร จะชวํยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหว่ันไหว (ละครเจ๎าหญิงหลเวลาที่เธอกุมมือ จับมือของฉันเอาไว๎ จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

23 แดํคนที่มองกันด๎วยหัวใจ จากวันที่ฉันไมํรู๎วําฉันเป็นใครบนโลกที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

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

26 เกิดเป็นผ๎ูหญิง (ละครพิมมาลา) แตํกํอนไมํคิดอะไร ไมํคํอยเข๎าใจสกัที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

27 อยากเป็นคนน้ัน Wo oh oh...I wanna be your girl. นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

28 ประตูใจ (ละครสาวเต็มพิกัด) ไมํรู๎ วําเธอน้ันจะมาแบบไหน เธอน้ัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

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

TRACK ช่ือเพลง
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