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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

3 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

7 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

8 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

9 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

10 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

11 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

12 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

14 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

16 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

17 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 ที่วํางในใจเธอ จะให๎พูดจา ในฐานะอะไร อิสร๑ อิสรพงศ๑ √

21 กําแพงชือ่เพื่อน ใกล๎แคํเอื้อมมือ แตํเหมือนฉันยืนอยูํ เปาวลี พรพิมล √

22 ความคึดฮอดบํเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกําๆ ที่เฮาคูํกันมาเบิ่ง เต๐า ภูศิลป์ √

23 นิสยัหรือสนัดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

24 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √

25 หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู หนูฝันเห็นงู มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

26 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

29 ข๎อสอบหัวใจ(ห๎ามใครมาลอก) เมื่อกํอนตอนเรียนก็เคยลอกกัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

30 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

32 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

33 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

34 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

35 สญัญาออนไลน๑ สญัญาออนไลน๑ ที่เคยให๎กัน เปาวลี พรพิมล √

36 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

38 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

39 รู๎ตัวอีกท ีก็มีเธออยูํในใจ ไมํรู๎เกิดข้ึนเมื่อไหรํคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 หายใจออกก็เหงา หายใจเข๎าก็คิดถึง เธออยูํไหนอยูํไหนหนอ คนเฝ้ารอใจจะขาด แชมํ แชมํรัมย๑ √

41 คาใจ (Esan Version) กลับมาหาเจ๎า โดยฮู๎ดี เต๐า ภูศิลป์ √

42 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

43 วอนขอให๎รอสีป่ี สีป่ีนะน๎อง ขอให๎ทอํง...คําวํารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ต๏ะ) √

44 ผ๎ูหญิงธรรมดา...ที่กล๎ารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกว๎าง คนข๎างๆก็เลยสําคัญ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 น้ิวนางวํางบํ อยากจะดูน้ิวโป้งวํางไหม อยากจะดู เต๐า ภูศิลป์ √

47 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

48 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

49 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

50 ฮักบํได๎ แตํลืมอ๎ายบํลง ลํะฮู๎แกํใจ วําการเป็นแฟนอ๎าย เวียง นฤมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

2 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

3 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

6 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

7 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

8 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

9 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

ลูกทุ่งฮ็อต ฮิตติดดาว
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

อีสานดับเบ้ิลฮิต ชุดที่ 2

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2561
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้

ช่ือเพลงTRACK ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

11 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

14 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

15 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

16 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

17 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

18 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

19 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

20 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

21 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

22 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

23 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

24 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

25 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

28 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

29 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

30 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

31 คนนําฮัก..อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

32 คือเจ๎าเทาํน้ัน ดั้นด๎นมาแสนไกล ด๎วยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

34 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

36 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

37 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

40 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

41 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

42 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

43 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

44 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

45 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

48 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

49 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบ๎านเฮา มํวนแทน๎๎อ พ๎อกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

50 เฒําหัวงู เอ๎ามาๆซีมาชวํยกันทลีํะมาชวํยจับงู หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261013 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 คิดฮอดวันละหนํอย เก็บคําวําคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 อยากเห็นหน๎าจังเลย คึดฮอดทกุวันอ๎ายอยูํทางน้ันคือกันบํน๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 คนในความคิดฮอด จดชือ่คนของหัวใจ มาเก็บเอาไว๎ ตําย อรทยั √

5 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

6 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

7 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

8 ยังคอยที่หนองคาย หาดจอมมณี ยามน้ีนํ้าโขงเต็มฝ่ัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

10 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

11 อยากเห็นหน๎าเธอทกุวัน พรุํงน้ีชวิีตไมํรู๎จะบวกหรือลบ แตํก็ขอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

14 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

16 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผําน มนต๑แคน แกํนคูน √

17 ขายก๎อยคอยอ๎าย ขายก๎อยคอยอ๎าย อยูํเพิงนัดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

18 แจํวบองในกลํองคอมพ๑ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

20 อยากฟังคําวําคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมํวงแล๎ว ตําย อรทยั √

21 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไม๎กับสายลม มันหยอกเย๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 มีเธอไมํมีทอ๎ สูม๎าหลายปียังหนีความจนไมํออก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 คิดฮอดอีสาน โอ๎ยสเิฮ็ดจังได๐ สเิฮ็ดจังได๐ ตําย อรทยั √

25 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแล๎ว โอ๎น๎องแก๎ว มนต๑แคน แกํนคูน √

26 สําหรับอ๎าย..รักได๎เสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวําลืมบํเป็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 มีหัวใจไว๎รักเธอ มีสองมือ ไว๎คว๎าความฝัน สองเทา๎ยืนมั่น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 สาวลําเพลินรอรัก โอ๎ความฮักเฮาเหมือนกาสะเลาลาก๎าน ตําย อรทยั √

29 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูํในดง บุหรงร๎องสงํ มนต๑แคน แกํนคูน √

ฮักตลอด...คึดฮอดหลายๆ ชุดที่ 2
ช่ือเพลงTRACK ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผ๎ูชายหลายชู.๎.ใจเพิ่นมี ดอกอ๎อ ทุํงทอง X

31 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

32 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถ่ิน ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชาํงมีมนต๑ขลัง มนต๑แคน แกํนคูน √

34 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

35 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ยังฮักคือเกํา ถึงปัจจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

38 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

39 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอ๎ายจนฝันเห็น มนต๑แคน แกํนคูน √

40 มองจันทร๑วันคึดฮอด มองจันทร๑บนฟ้าตํางหน๎ายามมาไกลกัน ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

41 ฝากเพลงให๎แฟนเพิ่น โทรมาหน๎าไมค๑จากสายคนหัวใจเศร๎า ศร สนิชยั √

42 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 ความคิดฮอดสัง่มา ลํะยํานคนลืมซึมใจร๎าว คึดนําสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

44 คิดฮอดอ๎ายสายไปบํ บํมีอ๎ายหัวใจจึงสงํขําว ถูกความเหงา ตําย อรทยั √

45 บรรจุเป็นคนรู๎ใจ เวลาเลิกงานกลายเป็นสวรรค๑สําหรับ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 ฝาก บ.ข.ส. ดํวน บ.ข.ส. พาอ๎ายลับลาขอบฟ้า ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

48 อยูํไสน๎อ..เจ๎าของคําวําคิดฮอด คือนานแทน๎๎อ คําถามข้ึนจอในใจ ตําย อรทยั √

49 ฮู๎บํ...วําคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยได๎เห็นหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

50 คิดฮอด...ฮักแท๎ ความรักใดในโลกาหาเทยีมเทาํที่แมํเรา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

2 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

3 เกลียดความสงสาร อยํารักกัน งําย งําย Y NOT 7 √

4 ใบไม๎ เหมือนใบไม๎ใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

5 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

6 ไมํมาก็คิดถึง ไมํมาก็คิดถึง จึงต๎องมาหา กะลา √

7 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

8 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

9 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

10 อยําทํา ไมํต๎องทําเป็น เห็นใจกันหรอก SMILE BUFFALO √

11 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

13 กลับไป ทําไมเวลาที่ฉันมีเธอทั้งใจ มิคกี้ √

14 ใจเธอ อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

15 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

16 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

17 (เก็บใจใส)ํ กุญแจ ตั้งนานไมํเจอก็เธอไมํมา OHO √

18 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

19 ตบหน๎า อยํามาเห็นใจ อยํามาสงสาร วาสนา √

20 ระแวง บอกตรงๆฉันน๎อยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

21 ยอมจํานน มันเป็นความผิดหวังของหัวใจ EXILE √

22 คูํควร อยําเลย เธออยํามารักกับฉัน ราม รัตนะพร √

23 ไมํมีใครแทนที่เธอ ไมํวําเธอคิดถึงกันหรือเปลํา ก็จะขอคิดถึง เต๏ะ ศตวรรษ เศรษฐกร √

24 ไหน มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

25 ละคอนเรื่องน้ัน จบแล๎วละคอน จากน้ีคือตอน ศิววงศ๑ แสงอํอน(ฮัท) √

26 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

28 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อํอนโยน DOUBLE YOU √

29 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

30 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมํกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

31 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอน่ี √

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

33 อีรุงตุงนัง เคยได๎ยินวําเธอ มีใครๆวํุนวาย ญาญําญ๋ิง √

34 รักเลย อยากเปิดใจวํารักเธอ แตํใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

35 ไปด๎วยคน ไปฉันไปด๎วยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

36 อํอนซ๎อม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ √

37 เธอคือใคร เธอคือใคร คิดวําฉันต๎องแคร๑เธอ ยศวดี หัสดีวิจิตร √

38 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก ทราย เจริญปุระ √

39 ทําไมต๎องรักเธอ สัง่ตัวเองควรจะลืม ลืมเธอไป BKK √

40 หลบไปพัก อยากอยูํเงียบๆอยํางน้ี อยากคิดอะไร ทนี(สราวุฒิ พุํมทอง);คิม(คิมหันต๑ วัฒน๑รณชยั) √

41 ถ๎าเธอหลอกฉัน ใครใครเขาบอกวําเธอกําลัง สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

42 อยําดีกับฉันเลย เธอเข๎ามาวนเวียน เธอเข๎ามาหา 3DC(Three Dee Cee) √

43 ไมํรักกันเลยใชไํหม วันและคืนที่เราคุ๎นเคย กี่วันกี่ปี เคน √

44 อยากฟังเหตุผล บอกกับฉันสกัคําได๎หรือเปลํา BUBBLE GIRLS √

45 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

46 อยูํได๎ไหม เธออยากบอกกันไหม อยากระบาย ลิซํา(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA) √

47 อยําโกรธได๎ไหม ก็ผิดที่ตัวฉันเอง ที่ไมํรู๎วําเธอผูกพัน ซาย กรรณิการ๑ วนะเกียรติกุล √

48 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

GMM GRAMMY 35th Anniversary Hits 2TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน๎า 3/17



49 แจกัน งามจนต๎องชม เกินจะขํม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

50 หมวยน่ีคะ ต๎าชัว่เทอํชัว่ ปู๋ย๐าวหลายอูหลูหวํอ CHINA DOLLS √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิต)เรื่องบังเอิญหรือวํา ใครเขียนข้ึนมา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

2 รักน้ีมีคําเพราะเธอ แตํละวัน แตํละปี แตํละนาททีี่มันพ๎นไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine;ลุลา √

3 บทสดุทา๎ย ตํางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

4 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

5 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแล๎วนะ ถอดใจแล๎วนะ คชา นนทนันท๑;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

6 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

7 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

9 ผมเป็นของคุณไปแล๎ว น่ีแหลํะที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสูค๎ุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

10 เก็บไว๎เพื่อรักแตํเธอ(30กําลังแจ๐วซีรีส๑)ฉันไมํขอไปทําอยํางอื่น นอกจากยืน แดน วรเวช ดานุวงศ๑ √

11 อัศจรรย๑ของหัวใจ สิง่ที่ไมํนําเกิด เรื่องที่ไมํเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

12 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

13 ใช.ํ..? ฉันแคํรอใครสกัคนหน่ึง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;ไตเติ้ล สทุธิชาติ √

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

15 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา DA endorphine √

16 คําตอบที่ใชคํือเธอ หากวําเธอ ไมํแนํใจ ในความสมัพันธ๑ ของเรา อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น) √

17 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

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

19 แคํเธอรักฉัน เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice X

20 รัก..โลกาภิวัตน๑ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง เก๎า จิรายุ √

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

22 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

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

24 ปิดไฟ(Turn On)Remixed by MACHINAรอยจูบที่ยังหวาน ไออุํนข๎างในน้ัน Tabasco;หมิว BOOM BOOM CASH √

25 สญัญาณ (SIGN) หากทกุสญัญาณที่เธอสงํมาให๎กับฉัน Jetset'er √

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

27 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก บอย Peacemaker √

28 เอะใจ (ล.เธอคือพรหมลิขิต) แคํคนผํานมาเจอ เธอที่ไมํคุ๎นเคย บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

29 ดีตํอใจ ก็ต๎องคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา มาตัง ระดับดาว √

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

31 เพลงรัก โลกน้ีมีเพลงรักอยูํหลายพันทํานอง บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

32 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

33 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

34 เมื่อไหรํจะได๎พบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง)จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําให๎ฉัน ภูริต ภิรมย๑ภักดี √

35 รักเธอตั้งนานแล๎ว หากมองด๎วยสายตา ฉันแคํคนผํานมาทั่วไป รติพันธ๑ พันธ๑พินิจ √

36 มากมาย มองไมํเห็นด๎วยตา ถ๎าจะรับรู๎ต๎องด๎วยใจ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

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

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

39 อยําบอกให๎ใครรู๎ อยําบอกให๎ใครรู๎ วําเรารู๎สกึตํอกัน พลพรรธน๑ อัศเวศน๑;วาทนิ ลิปิสนุทร √

40 ฝากไว๎ในใจเธอ ก็ตัวฉันเอง ไมํได๎มีความสําคัญ 3DC(Three Dee Cee) √

41 In Love ก็ไมํรู๎เหมือนกันวําเหตุใด วันน้ี เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

42 เพราะความรักมันไมํเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผํานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

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

44 ยังยิ้มได๎ หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

45 กอดฉันไว๎ (ภาพยนตร๑สามชกุ) ลืมไปได๎เลย เรื่องที่เคยผํานมา ให๎แล๎วไป PARADOX √

46 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

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

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

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

50 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจร๎าว) ฉันไมํรู๎วําเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261013 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 ปลํอยนํ้าใสนําน๎อง เพชร สหรัตน๑;แพรวพราว แสงทอง X

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

3 ชวนน๎องไปแทงเอี่ยน เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

5 สีด่อก เพชร สหรัตน๑;บัวผัน ทงัโส X

6 โทรศัพท๑จับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ได๎ยินบํนิเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

7 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

8 น๎องคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวได๎บํ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

9 อ๎ายมีเขาแตํเจ๎ามีอ๎าย เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

10 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

11 เริ่มใหมํสไิด๎บํ เว๎าให๎ฟังได๎บํ เป็นหยังน๎อ มิน พิณทอง & สม๎ กุลธิดา X

12 กลิ่นไฟเกํา ศรีจันทร๑ วีส;ีวัชราภรณ๑ สมสขุ X

13 ฟ้ามืดบํดน ฟ้ามืดกะคงบํดน เห็นสนํตะเว็นยามเชา๎ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

14 เจ็บบอกให๎ไป หัวใจบอกให๎กอด เหงาเป็นเด๎อ๎าย คือหาย..ไปนานแทห๎นอ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

15 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแวํวมาจากสาวอุบล ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

เธอคือพรหมลิขิต

คู่ขวัญสนั่นเมือง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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16 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

18 ง๎อ เดํนชยั วงศ๑สามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

19 อ๎ายสวนยางนางสวนอ๎อย ช.สาวไรํอ๎อยมายืนคอยไผน๎อหรือคอยแฟน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

20 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

21 ขาดเจ๎าบํขาดใจ ตัด ตัดใจแล๎ว หยุด หยุดตามแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

23 เต๎ยโศก วิเชยีร-ซําเหมา X

24 สงิห๑คะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูํเฮามักแจมลูกคอ มนต๑แคน แกํนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

25 น้ิวนางข๎างซ๎าย น้ิวนางข๎างซ๎ายจองไว๎ด๎วยแหวน ไหมไทย ใจตะวัน;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

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

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

29 ใจหลํนที่งานเลี้ยง แล๎วก็มาถึงชวํงเวลา ที่เป็นไฮไลท๑ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

30 พี่จ๐าหลับตาไว๎ ดูน่ังดูเดือนเพ็ญ ลอยเดํนละบนนภา ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

31 สญัญา สาบาน (ล.ซิทคอม หมัดเด็ดเสยีงทอง)หัวใจที่เต๎นอยูํตอนน้ี จะกี่ปีก็ยังรัก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ตั๊กแตน ชลดา √

32 คนไกลเบอร๑เกํา โทรหา...คนดีที่อยูํบ๎านเรา ด๎วยเบอร๑โทร พลพล;ตําย อรทยั √

33 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูํอาศัยในคําวําเรา เหงามันก็ไมํเหงา เต๐า ภูศิลป์;เปาวลี พรพิมล √

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

35 เสน๎ทางน้ีมีเธอตลอดไป (ล.ซิทคอม หมัดเด็ดจะเสน๎ทางไหน ก็ยังมีเรา บนทางทอดยาว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ตั๊กแตน ชลดา √

36 สมาคมนิยมตี๋ ตี๋นะ ต๎องตี๋นะ ต๎องตี๋นะ อะหอเจี๊ยะ มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

37 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบได๎ไหมน๎องสาว พี่ถามจริง กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

39 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

40 กี่ครั้งก็ยังไมํเข็ด ผ๎ูหญิงใจร๎าย ผ๎ูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชมํ แชมํรัมย๑;ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

41 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

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

43 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

44 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

46 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง ตั๊กแตน ชลดา;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

47 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบ๎านนา เปาวลี พรพิมล √

48 คิดถึงบ๎างเน๎อ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบ๎านนอก ฝน ธนสนุทร √

49 ขอให๎โสดทเีถอะ สีโ่มงเชา๎เขาต๎องมาทกุวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสนุทร √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261019 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

2 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

3 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

4 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

5 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

6 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ GETSUNOVA √

7 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

8 ฉันไมํมี T_T X

9 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

10 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

11 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

12 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

13 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

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

15 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

16 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

17 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

18 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

19 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

20 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

21 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง พลอยชมพู √

22 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

23 คําถามซึ่งไร๎คนตอบ ฉันรู๎ดี ทําไมทอ๎งฟ้ายามเชา๎ กลับดูมืด GETSUNOVA √

24 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

26 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

27 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

28 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

30 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

31 คุกเขํา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

32 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

33 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

34 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

35 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

เพลย์ลิสต์ ฮิตร้อยล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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36 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

37 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

38 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

39 ใจหมา T_T X

40 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

41 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

42 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

44 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

45 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

47 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

48 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

50 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561005 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 สดุทา๎ยอ๎ายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกํา รูปที่สองเฮาน้ันถํายเก็บไว๎ ตําย อรทยั √

4 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ไปตํอหรือพอส่ําน้ี อาม ชตุิมา X

6 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

7 ต๎นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทน๎๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 เมี่ยน กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

9 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

10 อยากได๎บึ้มๆ สาวแย๎ เจติยา X

11 โสดแตํในเฟซ Like คือมาหา Like แมํนผ๎ูสาวทางใด๐ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

12 อยํามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหําว X

13 ไปเลํนตรงโน๎น รักที่เธอให๎มา รู๎วํามันไมํจริง ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา √

14 เพี้ยง เพี้ยง ขอให๎ยํน ขอให๎หยํอน ขอให๎ยาน มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

15 คนสําคัญของคนไมํสําคัญ ก็รู๎สายนํ้าไมํเคยย๎อนคืนมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

16 ความรักกําลังทํางาน ความหํางไกลไมํใชหํํางกัน เสถียร ทํามือ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

2 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

3 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

5 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

6 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

7 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

8 โหดเลวดี ถามเจ๎าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

9 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 ทานหมาอยําหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

12 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

13 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

14 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

15 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

16 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

17 สวรรค๑พรากรัก ก๎อง ห๎วยไรํ X

18 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

20 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

21 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

22 คาใจ (Esan Version) กลับมาหาเจ๎า โดยฮู๎ดี เต๐า ภูศิลป์ √

23 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

24 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

25 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

26 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

29 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

30 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

32 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

33 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

35 เห็นอ๎ายใน ig สมิีคนเคียดบํ หากน๎องขอกดไล ศิริพร อําไพพงษ๑ √

36 อ๎ายหลายใจสยิ๎ายไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคือเหงาใจแทเ๎จ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

50 ลูกทุ่งมาแรง

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งเพลงดัง ก้าลังฮิต ชุดที่ 2
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37 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

38 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

40 เธอคือข๎อยกเว๎น วางใจให๎ใคร ไมํเคยได๎ใจคืนกลับมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

41 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา มิ้วส๑ อรภัสญาน๑ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

42 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

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

44 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

45 หมํองเกํา ยังคิดฮอด อ๎ายยังคงคิดถึง เสีย้ววินาที เน็ค นฤพล √

46 น๎องตั้งใจฮัก อ๎ายตั้งใจถ่ิม ทิ้งกันงํายๆ เห็นน๎องเป็นไม๎ไอติม เวียง นฤมล X

47 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

48 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

49 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

50 อยําจีบให๎ไปเจ็บ ถ๎าเห็นวําไมํสมควร ก็อยําชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/02/2561 1 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 ของวําง The TOYS X

3 ไมํอยากเป็นของใคร(ละคร แหวนดอกไม)๎เดินตัวคนเดียวก็มีความสขุแบบฉันเอง ยิปโซ อริย๑กันตา มหาพฤกษ๑พงศ๑;พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ)√

4 ฝัง(ใน)ใจ ETC X

5 คําตอบอยูํที่หัวใจ(ซีรีส๑ Sotus S) มันดีแคํไหนที่เราน้ันได๎รักกัน ต๎น ธนษิต √

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

7 รักมีจริงหรือเปลํา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

8 นํ้าตาหยดสดุทา๎ย ในเวลาที่บนทอ๎งฟ้ามืดลง มืดลง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 เธอไมํเคยรู๎ [ชายไมํจริงฯ] รักเธอแตํเธอไมํเคยรู๎ ฉันรักเธออยูํ ใหมํ ดาวิกา √

10 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

11 สงํมือ (TRUST) เขาใจร๎าย ทําร๎ายเธอ ทําให๎มองโลก LOMOSONIC √

12 ฉันเข๎าใจ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

13 จําเป็นต๎องปลํอยมือ ฉันเห็นทาํทขีองเธอมานานแล๎ว NOS √

14 เปลี่ยนที่ยืน อยาก..อยากที่จะเปลี่ยนที่ยืน ch8nce √

15 OH OH พยายามไมํทกัไมํทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

16 สตูรรัก ก็ออกจะธรรมดา ชวิีตแสนจะธรรมดา RICHTER √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261017 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 ปลิว ได๎เพียงแตํยืนอยูํไกล ไกล ได๎เพียงแตํมอง The TOYS √

2 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

4 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

5 ชวํงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานํะ ทําไมหน๎าตาดู ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

6 อยากให๎แววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมํมีสทิธิ์แม๎จะคิด เธอจะใกล๎ชดิกับใคร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ต๎องห๎าม น่ีคือฟ้าแกล๎งกันใชไํหม โอปอ ประพุทธ๑ √

8 แพ๎แล๎วพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มให๎เธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

9 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

10 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

11 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

12 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

13 ยังไมํชนิ ฉันคงจะไมํเศร๎านาน ไมํต๎องหํวงฉัน เอ็มมํา เอมิกา กร๎านท๑;แพม วัลภา สนุทรผดุงสนิ √

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

15 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

16 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

17 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

18 ปาใสหํน๎า เธอทําไมไมํเคยเข๎าใจ ทําไมไมํเคย จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

19 ปลํอย(NOISE) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

20 โลกที่ไมํมีเธอ PORTRAIT X

21 ชวิีตเธอดีอยูํแล๎ว THE KASTLE X

22 สวรรค๑วิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแล๎วตัวเรา MUZU √

23 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟัง The Black Nails √

24 งํายๆเลย คําวํารัก ที่เคยบอกกันกํอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

25 Goodbye เธอไมํต๎องคิดอะไร ถ๎าคิดจะไปก็ให๎ทิ้งกัน Rubikk √

26 งานเต๎นรํา Musketeers X

27 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง มาตัง ระดับดาว √

28 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

29 วันสดุทา๎ย คงจะจริง เรื่องราวที่ต๎องทิ้งไป อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

30 เมื่อเธอไป ไมํเคยคิดวําจะเร็วขนาดน้ี ที่รักเรา Rubber Duck √

31 กํอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

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

33 ทนไว๎ I SWEETLESS Somkiat X

34 ขอโทษที่เป็นแบบน้ี The TOYS X

35 เวทมนตร๑ ถ๎าเวทมนตร๑นํะ มีจริงฉันน้ันจะขออะไร มิว MBO ชษิณุชา ตันติเมธ √

36 จริงๆมันก็ดี ไมํรู๎ส ิฉันจะยิ้มได๎อีกทพีรุํงน้ีหรือ จีนํา ดี ณัฐชา เดอซูซํา √

37 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √
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38 เวลา เมื่อมองนาฬิกา ทกุนาทเีลยผําน กัดกรํอน โอปอ ประพุทธ๑ √

39 หลอก (NAIVE) ฉันหลงกล ในอารมณ๑ของเธอ LOMOSONIC √

40 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

41 เรื่องขําขํา (Funny Story) Yanin x Casinotone X

42 เวลา ตื่นมาพบความจริง วําเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

43 ทางที่ลมผําน (VERANDA) แสงไฟยังสะทอ๎น ฟ้ายังคงเปลี่ยนสี LOMOSONIC √

44 เจ็บจนไมํเข๎าใจ PORTRAIT X

45 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง แสตมป์ อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

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

47 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

48 คนในอากาศ Nann X

49 ความอํอนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมํอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

50 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ เอ็กซ๑ วาย แซด √

2 เจ๎าดอกไม๎บาน วันเวลา ที่ไมํอาจจะลืมเลือน เอ็กซ๑ วาย แซด √

3 ชืน่ใจจริงนะ จะยิ้มให๎เธอ ชืน่ใจจริงนะ เอ็กซ๑ วาย แซด √

4 คิดไมํออก คิดๆเทาํไร คิดไมํออกซะที เอ็กซ๑ วาย แซด X

5 แสงดาวกับสายลม จะเป็นดาวน๎อยๆ ลํอยลอยบนนภา เอ็กซ๑ วาย แซด √

6 ฝากดาว ถึงเวลาอําลาหมูํดาว เอ็กซ๑ วาย แซด √

7 ใคร ใคร ใครๆ เขาตํางไปดี ก็มีแตํฉันคนเดียว เอ็กซ๑ วาย แซด √

8 ขอให๎เป็นเชนํวันกํอน ครั้งนึงน้ันเธอฉันยังเรียนอยูํ เอ็กซ๑ วาย แซด √

9 เมินซะเถอะ เกิดมาจนนิดหนํอย ไมํเทาํไรหรอก เอ็กซ๑ วาย แซด √

10 ภาพเกํา ภาพเรา ตั้งแตํครั้งอดีตมายิ่งนาน เอ็กซ๑ วาย แซด √

11 ไมํกลัวไมํสวย ไมํกลัวไมํสวย ไมํรวยไมํสน เอ็กซ๑ วาย แซด √

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

13 น่ีแหละ..เพื่อน นึกนึกแล๎วเป็นไง น่ันไง เอ็กซ๑ วาย แซด √

14 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ๑ วาย แซด X

15 เจ็บ ช้ํา ช้ํา ยังไมํเคยจะเจอ เอ็กซ๑ วาย แซด √

16 ยอมรับความ ยอมคงต๎องยอมรับ เอ็กซ๑ วาย แซด √

17 โอเค..อยูํแล๎ว อยูํแล๎ว ฉันไมํทิ้ง ให๎เธอ เอ็กซ๑ วาย แซด √

18 คิดถึงใครไมํรู๎ อยากขอบใจ ใครซักคน เอ็กซ๑ วาย แซด √

19 วาดไว๎ให๎เธอ จะวาดดาว ดวงน๎อย เอ็กซ๑ วาย แซด √

20 เก็บเม็ดฝน อยากเก็บเม็ดฝนมา เอ็กซ๑ วาย แซด √

21 เอาไปเผา เอ็กซ๑ วาย แซด X

22 ไอศกรีม เอ็กซ๑ วาย แซด X

23 อยําบอกกันเลย อยําบอกกันเลยอยํา เอ็กซ๑ วาย แซด √

24 โอ๐..ทั้งปี เกิดมาไมํเกํง หนักใจ เอ็กซ๑ วาย แซด √

25 กวําจะรัก แตํกํอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ๑ วาย แซด √

26 นานแล๎วนะ นานแล๎วนะไมํได๎เจอเธอซักที เอ็กซ๑ วาย แซด X

27 กําลังใจ ใบกมือลา เสยีงเพลงครวญมา เอ็กซ๑ วาย แซด X

28 ก็มันเหงา กอดเขํามองดูผ๎ูคน เอ็กซ๑ วาย แซด X

29 วันฝนพรํา วันฝนตกพรําจําได๎ไหม วันฝนตกพรําจําได๎ไหม เอ็กซ๑ วาย แซด √

30 ไปนะไปนะ มียีนส๑ตัวเกํงสอง เอ็กซ๑ วาย แซด X

31 ให๎ไปคิดดู อ๎วนไปก็อุตสาํห๑ไปลด งดกินอาหารหลายอยําง เอ็กซ๑ วาย แซด √

32 แวบเดียว เรานํะมันรู๎กันมองตากันแว๏บเดียว เอ็กซ๑ วาย แซด X

33 วันน้ีดีที่สดุ วันน้ีน่ีแหละดีที่ เอ็กซ๑ วาย แซด X

34 ยังมีไฟอยูํ มันเนือยเนือยเฉื่อย เอ็กซ๑ วาย แซด √

35 เฮฮาสามัคคี มง เทงํมง เหํงมง เอ็กซ๑ วาย แซด √

36 อยูํกับยาย เอ็กซ๑ วาย แซด X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 แสงสดุทา๎ย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

2 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

3 ปรารถนาสิง่ใดฤา อยูํเพื่อความรัก หรืออยูํเพื่อความฝัน COCKTAIL √

4 เธอทําให๎ได๎รู๎ (โฆษณาISUZU) เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

5 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

7 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

8 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

9 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

10 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

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

12 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

13 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

14 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

15 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

16 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

17 ลืม ในวันที่ฝันไมํเป็นไปดั่งใจ 25 Hours √

18 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

Signature Collection of XYZ

Genie Best Hits 2017

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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19 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

20 ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเข๎าไป ในความรักที่เราตํางเข๎าใจ กวาง AB NORMAL √

21 ทําดีไมํเคยจํา หัวใจคนเราไมํนานก็ลืม ร๎องขออะไร COCKTAIL √

22 ตลอดกาล Forever จบมาแล๎วกี่วัน ให๎พ๎นผํานนานเป็นปี INSTINCT √

23 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

24 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

25 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

26 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

27 คือเธอใชไํหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

28 มาโซคิสม๑(หยดเทยีนแหํงความปรารถนา)โลกที่โรคจิต โลกที่ซาดิสม๑ PARADOX √

29 แคํน้ีก็สขุใจ ถามฟ้าสกัครั้ง เหตุใดต๎องทําให๎ยากเย็น COCKTAIL √

30 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

31 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

32 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

33 กํอนเสยีเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

34 เมื่อเธอไป ไมํเคยคิดวําจะเร็วขนาดน้ี ที่รักเรา Rubber Duck √

35 Goodbye เธอไมํต๎องคิดอะไร ถ๎าคิดจะไปก็ให๎ทิ้งกัน Rubikk √

36 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

37 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

38 งํายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครได๎เห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

39 ทใีครทมีัน ขําวดีของใครๆ อาจเป็นขําวร๎ายของเธอ 25 Hours √

40 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

41 เหงายิ่งกวําเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวําน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

42 ถ๎าชาติหน๎ามีจริง มันจบไปแล๎ว ย้ําในใจไมํให๎ไปคิดถึง INSTINCT √

43 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

44 จดหมายจากวันวาน ผํานมาเน่ินนาน แตํก็ไมํนาน.. PARADOX √

45 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมํฝันไปไกล ไมํอยากจะกลับไป 25 Hours √

46 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

47 ภาพถําย กํอนน้ีทั้งชวิีตเคยมีเธออยูํ อดทนยิ้มสู๎ Retrospect √

48 ปม เคยเป็นคนที่ยืนอยูํตรงมุมห๎องใหญํ KLEAR √

49 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

50 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 หนํุมดอยเตํา ดอยเตําบ๎านเฮากันดาร นกแล √

2 นกแล นกแลก็คือนกแก๎ว เสยีงแจ๎วๆ นกแล √

3 อุ๏ย ฟังดูคล๎ายคําอุทาน นกแล √

4 สบิล๎อมาแล๎ว สบิล๎อมาแล๎วสองแถวหลบกํอน นกแล √

5 คอนเสริ๑ตคนจน ข๎างบ๎านเขามีคอนเสริ๑ต นกแล X

6 ปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บ แป๊บเดียวเองปุ๊บปั๊บ นกแล √

7 ลองดู ลองดู ลองดู ลองดู ถ๎าอยากรู๎ดี นกแล √

8 ทงินองนอย เราสนุกสนานหน๎างานเมื่อไร นกแล √

9 มาโรงเรียน มามะ มามะ มามะ นกแล √

10 คนเดียวโดํเดํ มาตัวคนเดียวมาโดดโดด นกแล X

11 ร๎องไห๎หาแมํ แมํจ๐าแมํหนูอยูํไหน นกแล √

12 ก.ไกํกินข๎าว อักษรตัวแรกคุณครู นกแล √

13 อยําลืมน๎องสาว ข๎าวในนาแลเหลียว ชู นกแล √

14 พี่สาว พี่สาวเปิ้นปิ๊กบ๎านเฮา บ๎านเฮาก็เลย นกแล √

15 จ.จาน จ.จน บํมีเวลาเพราะนาฬิกา นกแล X

16 อยํากินทิ้งขว๎าง ข๎าวทกุจาน แม๎วําอาหารทกุอยําง นกแล √

17 กิ๋นกําหน๎อย กิ๋นกําหน๎อย กําหน๎อย นกแล √

18 ชา๎งชือ่น๎อย (สร๎อย) ชา๎งๆๆ ชือ่ นกแล X

19 มีวัวมาขาย จูงวัวมาขาย พํอเขาให๎ นกแล √

20 ติดอําง (พูด) น๎องหนํุมเป็นคนติดอําง นกแล √

21 กบ อ๏บ อ๏บ กบเลือกนายตายต๏ายตาย นกแล X

22 หมาน๎อยเอย รํอนเรพเนจรมาไกล มัน นกแล √

23 กระตํายน๎อย ฉันเป็นกระตํายสขีาว นกแล √

24 ดอยเตําอินเจแปน ดอยเตําบ๎านเฮาสําฮาน นกแล √

25 คนพลัดถ่ิน เดือนบนฟ้า ก็ดวงเดียว นกแล X

26 คืนถ่ิน คืนถ่ินไทยไกลพ๎นเรา นกแล √

27 คิดถึงพํอ ยามหน๎าหนาว เรากํอ นกแล X

28 เราสองคน เราสองคนเราออกเดินเที่ยวไป นกแล √

29 อยําหลงผิด อยากจะตาย อยากจะตาย นกแล √

30 พร๎อมใจ พร๎อมใจ ชาวเฮาพร๎อม นกแล √

31 สบายใจไทยแลนด๑ ปีทอํงเที่ยวไทย ฝรั่งมาก นกแล √

32 เรื่องเกําเลําใหมํ (สร๎อย) ได๎ยินกับหู ได๎ นกแล X

33 ลูกสาวเชยีงใหมํ บ๎านเฮา มํวนแต๎ แมํเป็น นกแล X

34 เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็น นกแล √

35 บํถ๎ากี๊ดนัก บํถ๎าไปกี๊ดอะหยังนัก นกแล √

36 ไอ๎หนํุมผมยาว (สร๎อย) คิงคอง คิงคอง นกแล X

เผยแพร่/

Signature Collection of นกแล

รวมเพลงเพ่ือชีวิต ฮิตล้านเปอร์เซ็นต

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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รหัสปก CD GX0261014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

2 เมื่อไหรํจะจํา? เล็ก วีรชยั X

3 เจ๎ากรรมนายเวร ทรงไทย X

4 ชวํยตัวเอง วงกลม X

5 เหิดแลหวัน ต๐อง วัฒนา X

6 นิสยัหรือสนัดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

7 สถานะแฟนเกํา วงจุลินทรีย๑ X

8 เก็บไว๎ให๎ชืน่ใจ ไมํต๎องเก็บดอกไม๎มาฝาก ไมํต๎องลําบาก ไม๎เมือง √

9 วอนขอให๎รอสีป่ี สีป่ีนะน๎อง ขอให๎ทอํง...คําวํารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ต๏ะ) √

10 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

11 นํ้าใต๎ศอก สกายพาส X

12 ไมํใชอํุลตร๎าแมน บ.เบิ้ล;ธีรเดช ทองอภิชาติ X

13 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว แสน (นากา) √

14 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

15 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

16 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑;เดวิด อินธี X

17 ลิขิตฟ้า เบิ้ล ยุทธพล X

18 ยังรักเสมอ วงเปิด feat.นํุน กุลสตรี X

19 แฟนเด็กสวนยาง เอก คุรุสภา X

20 อะโต๎ย วาเลนไทน๑ ไลํแจกดอกไม๎ ไมํมีใครเอา นายสน √

21 ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก ซื้อทกุเลข ยกเว๎นเลขที่ออก เจ๎าพํอก็ชอ็ค แชมํ แชมํรัมย๑ √

22 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

23 เวลาไมํเคยพาเธอไปจากใจฉัน นาน เน่ิน นานเหลือเกิน ที่ต๎องเดินบนทาง ไม๎เมือง √

24 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

25 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ เจมส๑ ชนิกฤช √

26 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

27 ถุงยาง วง L.ก.ฮ. X

28 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง นายสน √

29 ไมํรู๎หวัน รู๎เวร จะไมํหันมาแล สกันิดเลยหรือ วําฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

30 เคลียร๑ให๎จบ เบิ้ล ยุทธพล X

31 รํม ตาโอ๐ วงเชอร๑ X

32 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

33 วันที่ความเหงาหาเราไมํเจอ เหมือนเดินทางข๎างความเหงาเป็นร๎อยปี ไม๎เมือง;เสถียร ทํามือ √

34 ยังหายใจก็ยังไมํแพ๎ น่ังตรงน้ี มองฟ้าไกล ใจก็นึกย๎อนไป ตั๊ก วชรกรณ๑ √

35 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

36 น๎องสาวคนลําสดุ เมื่อรักของเราจบลงด๎วยความเข๎าใจ แชมํ แชมํรัมย๑;วงกลม √

37 คนอะไรก็ไมํรู๎ เป็นคูํกันแล๎ว เขาวําไมํแคล๎วกันหรอก พี สะเดิด √

38 คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว คิดถึงเธออีกแล๎ว เดวิด อินธี √

39 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

40 คิดถึงกันจริงหรือเปลํา อยํามาพูดเลยวําคิดถึงกัน พูดไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

41 ถ๎าน๎องยังโสด ชือ่อะไร ยังไมํต๎องบอกก็ได๎ กล๎วย แสตมป์ √

42 จะตายเพราะรักเธอ อยูํได๎หรือเปลํา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

43 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

44 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

45 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

46 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

47 จับเธอมาจุ๏บ หรือวําเราน้ันไมํเคยได๎ทําบุญกันเทาํไร แชมํ แชมํรัมย๑;วง L.O.G √

48 ปลง อยํางน้ีมันต๎องปลง ปลง ปลง ได๎แตํปลง แสน (นากา) √

49 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

50 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561006 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

3 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

4 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

5 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

6 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

7 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

8 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

9 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

10 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

12 ปลํอยนํ้าใสนําน๎อง เพชร สหรัตน๑;แพรวพราว แสงทอง X

13 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

14 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

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

16 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

17 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

18 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

ลูกทุ่งฮิต 100 ล้าน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน๎า 10/17



เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/02/2561 1 แสงสดุทา๎ย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

2 ปรารถนาสิง่ใดฤา อยูํเพื่อความรัก หรืออยูํเพื่อความฝัน COCKTAIL √

3 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

4 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล √

5 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

6 ไมํมีปาฏิหาริย๑ ฉันยังไมํเคยคิดนอกใจ ถึงแม๎วํา หนํุม กะลา √

7 ลมหายใจเดียวกัน PARATA X

8 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

9 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

10 ปาใสหํน๎า เธอทําไมไมํเคยเข๎าใจ ทําไมไมํเคย จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

11 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

12 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

13 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

14 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

15 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

16 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

17 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

18 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

19 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

20 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

21 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยํางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

22 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันล๎มลง อีกครั้งที่ต๎องทกุข๑ The Yers √

23 ความอํอนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมํอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

24 ลมหายใจสดุทา๎ย สองมือหน่ึงใจ หมายไปยังฝ่ัง Retrospect √

25 ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเข๎าไป ในความรักที่เราตํางเข๎าใจ กวาง AB NORMAL √

26 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

27 คนไมํรัก คนอยูํด๎วยกันทกุวันทําไมจะมองไมํออก วง AROUND √

28 คําตอบอยูํที่เธอ อยําถามวําฉันจะอยูํได๎ไหม วรวิทย๑ สทิธิเสนา √

29 สวมเขา เทด็ดี้ ไอเฟล;ป่อง เดอะแบ็คอัพ X

30 ได๎แคํตัว มีให๎ฉันได๎แคํตัว ไมํเคยจะได๎หัวใจ อรรถพล เหลําแสงไทย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

2 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

6 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

7 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

8 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

9 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 สดุทา๎ยที่กรุงเทพฯ อยูํบ๎านนาดีๆ ไมํวําดีจึงหนีเข๎ามา เปาวลี พรพิมล √

11 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

12 เติมให๎กัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคํทลีะนิด ทลีะนิด แคํทลีะหนํอย ตั๊กแตน ชลดา √

13 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

15 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

16 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

20 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

21 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

22 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

23 จํงไว๎ให๎อ๎ายแหนํ จํงไว๎แหนํ เหลือไว๎แหนํ..จํงไว๎ให๎ เต๐า ภูศิลป์ √

24 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

25 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

26 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

27 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

28 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย √

29 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

30 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

33 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

35 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

36 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบ๎อ ขอเสยีงคนหลํอแนํเด๎อจ๎า หญิงลี ศรีจุมพล √

37 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

แกรมม่ีโกลด์ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 5

ร็อกเหอะ 3
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39 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

40 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

41 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

42 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 รู๎วําเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตํเต็มใจให๎หลอก เปาวลี พรพิมล √

44 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

45 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหน๎าแล๎ง ดอกสแีดง เต๐า ภูศิลป์ √

46 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

47 คนบํมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคํกอดก็บํเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

49 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261015 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

2 จีบเลยได๎ไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

3 ผ๎ูบําวข้ีเหล๎า วงค๑ ชนะกันต๑;เมย๑ จิราพร X

4 อวสานมื้อสอบ ไอซ๑ หลวงพระเนตร X

5 สมอง กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

6 กลับคําสาหลํา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

8 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

9 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

10 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

11 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 อยากเป็นเขยลาว คูํแฝดโอเอ X

14 เตํางอย จินตหรา พูนลาภ X

15 ให๎พอกะสพิอ นํ้าอ๎อย สมใจรักษ๑ X

16 คําขอ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

17 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

18 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ให๎น๎องตายกํอนบ๎อ จินตหรา พูนลาภ X

21 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

22 ให๎เขาฮักอ๎าย คืออ๎ายฮักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

23 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

24 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

26 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

27 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

29 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

30 เขาใชกํะไปสา แม็คกี้ ฤทธิศร X

31 สใิห๎น๎องเฮ็ดจังได๐ เอ๐ พัชรพร X

32 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

33 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

34 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

35 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

36 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

37 อยําจีบให๎ไปเจ็บ ถ๎าเห็นวําไมํสมควร ก็อยําชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 คนที่บ๎านไมํวําใชไํหม มาแบบน้ี แล๎วมานัวแบบน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

39 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศรันยกันย๑ √

40 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

42 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

43 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

44 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

46 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 รู๎ตัวอีกท ีก็มีเธออยูํในใจ ไมํรู๎เกิดข้ึนเมื่อไหรํคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

49 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

50 คาใจ (Esan Version) กลับมาหาเจ๎า โดยฮู๎ดี เต๐า ภูศิลป์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 รักคุณยิ่งกวําใคร รักคุณเสยียิ่งกวําใคร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

2 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

3 คุณลําใย ยังจําไมํเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

4 หมากัด เอกชยั ศรีวิชยั X

5 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

รวมเพลง ลูกทุ่งดังในดวงใจ

รวมเพลงดัง ฟ้าส่ังมาฮิต ชุดที่ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน๎า 12/17



6 แก๎วปิ้งไกํ แก๎ว มณีทรัพย๑ X

7 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

8 กราบเทา๎ยําโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน๑ สนุารี ราชสมีา X

9 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไชยา มิตรชยั X

10 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

11 สาวปากนํ้าโพ เขาไมํมาแล๎วปากนํ้าโพ สาลี่ ขนิษฐา X

12 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

13 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

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

15 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

16 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

17 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรํางหน๎าตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

18 ถ๎าฉันรวยจะสวยให๎ดู ถ๎าฉันรวยจะสวยให๎ดู ลูกนก สภุาพร √

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

20 ฉันเป็นคนเจ็บ ฉันเป็นคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

21 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

23 เขียนฝันไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

24 นักเรียนหลังห๎อง นักเรียนหลังห๎องเจ๎าของเหรียญทอง บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

25 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

26 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

27 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชติา ณ สงขลา √

28 อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อาภาพร นครสวรรค๑ X

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

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

31 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 เจ็บน้ีไมํมีวันจาง ไมํร๎องได๎ไงก็มันเสยีใจไปแล๎ว ตั๊กแตน ชลดา √

33 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

34 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

35 คอยนางที่อํางทอง ไชยา มิตรชยั X

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

37 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

38 รักเธอที่สดุ สาลี่ ขนิษฐา X

39 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ แจ๏ค ธนพล √

41 ไหนวําจะคอย ชา๎ไปหนํอยลืมคําวําคอยเลยหรือคนดี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลํอบังตา น๎องเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

43 จองตักลํวงหน๎า อยากกลับบ๎านจัง เก็บตังค๑จะไปฝากแมํ แพรวา พัชรี √

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

45 อยําฝืนใจรัก เอกราช สวุรรณภูมิ X

46 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม เอกพล มนต๑ตระการ √

47 รักแทแ๎คํพี่ชาย ผ๎ูแพ๎ได๎แคํคําวําคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 เพลงรอที่พุมเรียง หัวใจยังจํา ถ๎อยคํา หนํุมเมืองชมุพร รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

49 นางฟ้าบ๎านไพร (งาน สปช.) หนูแสนดีใจนับตั้งแตํคุณครูย๎ายมา แพรวา พัชรี √

50 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 บุษบา Modern Dog X

2 สบายดี คิดคิดไว๎แล๎วก็เลยไมํเสยีใจ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

3 น๎องเปิ้ล สวัสดีครับ น๎องเปิ้ลอยูํมั๊ยครับ PARADOX √

4 คุณเธอ มีผ๎ูคนมากมายพากันลุมล๎อมเธอ LOSO √

5 อยากร๎องดังดัง ไมํรู๎วําเป็นอะไร คล๎ายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาล๑มมี่ √

6 ฟ้ายังฟ้าอยูํ SMILE BUFFALO X

7 ร่ําลา ธรรณธร X

8 รอจนกวํา Audy X

9 ที่วําง Pause X

10 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง BANDWAGON √

11 องศาที่ตํางกัน The Must X

12 นานเหลือเกิน อัยย๑ X

13 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

14 คนผํานทาง Nursery Sound X

15 ถามหนํอย ก็อยากจะบอกจะตาย วําใจนํะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

16 อยากพบเธอ อะลาดิน X

17 หน๎าใสใส พอง พอง X

18 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได๎ กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

19 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

20 ยืนยัน ตั้งแตํวันน้ัน ที่เธอได๎เจอฉัน BLACKHEAD X

21 ไมํต๎องหํวง...ไมํตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

22 อยําให๎ความหวัง ไมํรักเธอไมํรัก เมื่อเธอไมํรัก โรสแมรี่ √

23 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรู๎วําเธอไมํเคยรักฉัน K-9 √

24 คนฉลาด จากวันน้ันที่เราแยกจากกัน ฉันรู๎ดี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ X

25 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √
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26 เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให๎เดินกลับหเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให๎เดินกลับ BANDWAGON √

27 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

28 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

29 คนใกล๎ตัว เคยได๎ยินใครๆ บอกไว๎ อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

30 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

31 เพียงรัก ยืนอยูํคนเดียว ชาํงเปลําชาํงเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

32 ปากไมํตรงกับใจ ใหมํก็คือเขา เกําก็คือฉัน ยอมรับแล๎ว ประจักษ๑ สงค๑อิ่ม(เรย๑) √

33 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก ทราย เจริญปุระ √

34 ทกุสิง่ พรู X

35 ตอนน้ี Yokee Playboy X

36 มีแตํเธอ มีแตํเธอ มองให๎ลึกลงไปที่ PARADOX √

37 ไมํรักได๎ไง เธอโทรมาแตํเชา๎คุยกันให๎ฉัน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

38 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

39 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

40 พาราเซตามอล (Paracetamol) หากเธออยูํกับฉันก็น่ีเลย ติดกับเธออยูํ Monkey Pants √

41 ดื่ม ฉันรู๎แล๎ว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา SKALAXY √

42 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังค๎างใจอยูํ SUPER GLUE(1) √

43 ไมํอยากได๎ยิน คําวํารัก คําน้ัน ให๎ฉันทนอยูํ CROCODILE JUNIOR √

44 ตบหน๎า อยํามาเห็นใจ อยํามาสงสาร วาสนา √

45 บริสทุธิ์ คนนึงอ๎างว๎างวังเวง เฝ้ากอดตัวเอง PURE √

46 หลอน BLACKHEAD X

47 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

48 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมํต๎องมีปีก FLY √

49 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

50 แบบสดุกึ๋น ไทร็อก X

เผยแพร่/

Thai Rock 2 ท้าซ้้า

รหัสปก CD GX0261022 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

วันที่วาง 22/02/2561 2 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

3 รับได๎ไหม เธอ คนที่ดีพร๎อม วันน้ีเธอยอมทกุอยําง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

4 ไมํเหงาได๎ไง ห๎ามทอ๎งฟ้าเปลี่ยนส ีต๎องทํายังไง ไท ธนาวุฒิ √

5 คนใจงําย คิดนะ วําใจตัวเองมั่นคง เมื่อรักใคร อี๊ด (FLY) √

6 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ Y NOT 7 √

7 พันธ๑ทพิย๑ ก็วําจะชวนเธอไปดูหนัง และวําจะชวนเธอ LOSO √

8 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 เหงาเหมือนกันไหมในคืนน้ี มันชาํงยากชาํงเย็นเหลือเกิน ที่ต๎องใช๎ กบ TAXI √

10 ทําไม เป็นอะไร มันเป็นอะไร เธอเป็นใคร จิรศักดิ์ ปานพุํม √

11 ขอถามเข๎าประเด็น คิดหนัก กํอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

12 เซ็ง ใครบอกวํารัก ใครบอกวําเหงา ไท ธนาวุฒิ √

13 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา อี๊ด (FLY) √

14 นํ้าตาลาไทร มาแล๎วแก๎วตาสญัญาให๎ไว๎ ไท ธนาวุฒิ X

15 ไมํยอมตัดใจ เธอได๎ยินไหมวําใครมันร่ําร๎องเรียกอยูํ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

16 ชอํงวํางในหัวใจ ก็เหมือนเรือน๎อย ฝ่ามรสมุ ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแล๎ว ให๎แล๎วกันไปเลย ให๎ถือวํา จิรศักดิ์ ปานพุํม √

18 ยอมโงํ ถึงเธอจะหลอกฉัน ขอเพียงอยูํด๎วยกัน กบ TAXI √

19 อยากได๎แฟนไมํใชคํะแนนสงสาร ถ๎าไมํมีใจให๎เต็มร๎อย เศษเล็กน๎อย ไท ธนาวุฒิ √

20 อยากบอกให๎รู๎ อยากให๎เธอเดินมาหาฉัน FLY √

21 คํามักงําย คําเดียวที่เธอคง Y NOT 7 √

22 เคยรักฉันบ๎างไหม และแล๎วก็มาถึงวัน วันที่เธอต๎องไป LOSO √

23 ดาวดวงน๎อย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

25 รักเธอคนเดียว เธอ...เป็นดวงตะวันเมื่อฉันตื่น TAXI √

26 นางฟ้าในวงเหล๎า ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม๎ ไท ธนาวุฒิ √

27 อยากตบปากตัวเอง หลุดปากบอกเธอไปวําใจของฉันยังรักอยูํ FLY √

28 เคยตายมาแล๎ว ถ๎าหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมํแคร๑อะไร Y NOT 7 √

29 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

30 ใจดีสูเ๎สอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยํางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

31 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมํรู๎วําเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

32 นําน่ีนําว ไมํได๎แกล๎งน่ีนา ไมํได๎บ๎าได๎บอ TAXI √

33 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

34 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

35 คนสวยใจดํา ใบหน๎างามๆไมํนําใจดํา ไท ธนาวุฒิ √

36 ชวิีตเป็นของเธอ อยําบอกเธอวํารักเธอและฉันไมํเคยรัก FLY √

37 อกหักก็ดีแล๎ว จะเสยีเวลาทําไมต๎องพูดอะไรให๎เหน่ือย ไท ธนาวุฒิ √

38 แสทํําไม คนที่มันทิ้งเธอ มันไมํใสใํจ Y NOT 7 √

39 เสยีแรงเปลํา [เงามรณะ] ฉันไมํเคยเจ็บใจอยํางวันน้ี FLY √

40 แม๎วํา แม๎วําเธอจะไมํเชือ่ใจ หน๎าตาร๎ายๆ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

41 ไมํเอาคืน เมื่อได๎รู๎ รู๎ ฉันก็เข๎าใจ FLY √

42 ใจใครใจมัน จะเร็วจะชา๎ก็เจ็บทั้งน้ัน เรื่องเธอ ไท ธนาวุฒิ √

43 มุมมืด เขาและเธออยูํตรงน้ัน เขาและเธอ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

44 เจ็บหัวใจ ได๎โปรดอยําทําอยํางน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

45 ข๎ามันลูกทุํง ข๎ามันลูกทุํง ข๎านอนมุ๎งสีส่าย ไท ธนาวุฒิ √

GMM GRAMMY 7 in Rock:
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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46 ยังไมํไปไหน ถึงรักของเราจะจบลง ถึงแม๎จะเลิกกันไป FLY √

47 คํอยคํอยพูด พูดคํอย คํอยก็ได๎ ถ๎าพูดไมํได๎ก็คํอยคํอย Y NOT 7 √

48 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด LOSO √

49 อยําทําอยํางน้ัน จิรศักดิ์ ปานพุํม X

50 คืนจันทร๑ คืนน้ีจันทร๑นวลผํองมองแล๎วคิดถึง LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ต๎นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทน๎๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

7 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 จักรยานคนจน คนจนอยํางพี่ ไมํมีเงินเป็นอํานาจ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

10 อาลัยบัวเขียว อ๎ายเหงา...เหมือนข๎าวขาดฝนต๎นเหี่ยว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

13 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกว๎าง คนข๎างๆก็เลยสําคัญ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 เซียมซีเสีย่งรัก เซียมซีเสีย่งรักทกัทํานายวํา ไมค๑ ภิรมย๑พร X

15 บํพอเซาฮักเขาแล๎วบ๎อ หลํะเวลาน้ี ยามได๎เหลียวน๎อเห็นหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

16 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟี่กับอ๎าย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 หัวอกพํอสือ่ โอ๎อกเอ๐ยหัวอกพํอสือ่ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 สูช๎วํยกันเด๎อ..แมํบักคิดฮอด อยูํ..ไกลกันตลอด คนอ๎ายคิดฮอดอดทนแนเด๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561013 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 ปราสาททราย กวําจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

2 ไกล ไกลสดุขอบฟ้าไกล สรุสหี๑ อิทธิกุล √

3 เธอหรือเปลํา เธอหรือเปลํา อยากจะรู๎วําเป็นเธอ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

4 ไมํมีวันจะใกล๎เธอ ถอดดวงใจออกจากรํางกาย สรุสหี๑ อิทธิกุล √

5 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟ้า ขีดมาแล๎ว สรุสหี๑ อิทธิกุล √

6 เธอไมํมีใจ เธอก็เป็นอยํางเคย สรุสหี๑ อิทธิกุล √

7 กุหลาบในเปลวไฟ ความสดสวย ที่เร๎าอารมณ๑ภายใน สรุสหี๑ อิทธิกุล √

8 สายนํ้า ใจเราเคยหลอมรวมด๎วยกัน สรุสหี๑ อิทธิกุล √

9 ทิ้งฝัน จริงยิ่งหวํา เรื่องจริง สรุสหี๑ อิทธิกุล √

10 จากแสงแดด ถึงสายลม ฉันมอบให๎เธอและเธอมอบให๎ฉัน สรุสหี๑ อิทธิกุล X

11 เวลา เวลาผํานเข๎ามาสูชํวิีต สรุสหี๑ อิทธิกุล √

12 อยากให๎เธอรัก ใจ...อยากให๎เธอรักฉันนาน ๆ ผุสชา โทณะวณิก;สรุสหี๑ อิทธิกุล √

13 ใกล๎กับไกล อยูํใกล๎กันบ๎างก็ดี จะได๎ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

14 กัลปาวสาน เธอถามวําโลกลอยอยูํได๎อยํางไร สรุสหี๑ อิทธิกุล √

15 อยูํไปเพลินเพลิน อยูํไปเพลินๆ ก็อยูํไปเพลินๆ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

16 ไปให๎ถึงดวงดาว เตรียมตัวเดินทาง สรุสหี๑ อิทธิกุล √

17 น่ีคือ ศิลปิน ตอนที่คนกรี้ด สรุสหี๑ อิทธิกุล √

18 คนไหนเกํง คนน้ันดัง ใครที่อยากรักดนตรี สรุสหี๑ อิทธิกุล √

19 ทะเลคน ฟ้าดูสดใสนํ้าเป็นประกายสวยงาม สรุสหี๑ อิทธิกุล √

20 วันหน่ึงวันน้ัน ควันบุหรี่บางเบาเป็นสเีทา สรุสหี๑ อิทธิกุล X

21 ลืมนะลืม บานทบีางถ๎อยคํา อาจชกันํา สรุสหี๑ อิทธิกุล X

22 ดาว [เมืองมายา] ดาวมากมาย ชวํยแตํงเติมทอ๎งฟ้า สรุสหี๑ อิทธิกุล √

23 เอมวลี เอมวลีเธอน้ันดูเศร๎า สรุสหี๑ อิทธิกุล X

24 ครวญ ครวญเฝ้าครวญละเมอแตํเธอ สรุสหี๑ อิทธิกุล X

25 พอดี พอดี ขวาไปก็ไมํสวย สรุสหี๑ อิทธิกุล √

26 ฟ้า ดาว ฉัน เธอ ทอ๎งฟ้าดูชาํงไกล สรุสหี๑ อิทธิกุล √

27 นํ้า นํ้า ถ๎าจะให๎เย็น สรุสหี๑ อิทธิกุล √

28 ต๎นไม๎ เกิดบนดินหยัดยืนพื้นพสธุา สรุสหี๑ อิทธิกุล √

29 คํานึงชวิีต ผํานชวิีตเมื่อวัยเด็ก สรุสหี๑ อิทธิกุล X

30 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน สรุสหี๑ อิทธิกุล √

31 ตัวเราของใคร ใครลองคิดๆไป เผ่ือใครจะติดตาม สรุสหี๑ อิทธิกุล X

32 ทิ้งฝัน จริงยิ่งหวํา เรื่องจริง สรุสหี๑ อิทธิกุล √

33 จงจําไว๎ทกุถ๎อยคํา จงจําไว๎ทกุถ๎อยคํา เจ๎าจงทําสิง่ที่ดี สรุสหี๑ อิทธิกุล X

34 ผ๎ูหญิง ผ๎ูหญิง ผ๎ูหญิง มองกันจริง ผ๎ูหญิงน้ันเหมือนเรา สรุสหี๑ อิทธิกุล √

35 ไมํเคยเปลี่ยน ธรรมดา โลกยังคงแปรเปลี่ยน สรุสหี๑ อิทธิกุล √

36 ค๎นเข๎าไป ค๎นเข๎าไปลองค๎นเข๎าไป สรุสหี๑ อิทธิกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 พี่เปิดให๎ x Boom Boom Cash ตาเอาแตํปิดไว๎ไมํยอมมอง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Boom Boom Cash √

2 ผ๎ูต๎องหา x Labanoon แคํตัวคนเดียว ไมํตายลํะมั้ง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);LABANOON √

3 Okay x Urboy TJ Okay ไมํวําจะเป็นยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Urboy TJ √

4 ชวิีตเดี่ยว x Getsunova อยูํตรงน้ีแคํเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);GETSUNOVA √

5 พริบตา x STAMP ทกุครั้งที่รู๎วําดาวตก ทั้งโลกจะมองข้ีน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

Bird Mini Marathon

Signature Collection of สุรสีห์ อิท

รวมเพลงฮิต 3 สิงห์อีสาน ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 กําแพง x Polycat ถ๎าเคยพบเจอ กําแพงที่ดูทั้งใหญํและ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Polycat √

7 กวําจักรวาล x Atom จะยอมน่ังจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม)√

8 สิน้สดุคือจุดเริ่มต๎น x Big Ass จบลงแล๎วใชไํหม เรื่องราว ที่เธอเคยได๎วาด ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561008 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 รักนิรันดร๑ ใจสงํถึงใจเธอ มือจับกันไว๎ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

2 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

3 รักล๎นใจ คืนน้ีใจฉันว๎าวํุน เฝ้าแตํเห็นหน๎าคุณ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

4 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

5 เฝ้าคอย เฝ้าคอยใครสกัคนจะหลงทางผํานมา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

6 สอํงกระจก ก็ไมํรู๎วําทําอะไรผิดชวิีตจึงได๎เป็น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

7 สบตา ใจคอจะทําให๎ง๎อรอจนเมื่อไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

8 รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ฉันก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ี ตอนสดุทา๎ย ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

9 อยําเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

10 ฝันที่หลุดลอย เมื่อความฝันฉันหลุดลอยไป ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

11 เก็บใจ เก็บใจไว๎ตรงน้ัน ซํอนเอาไว๎ตรงน้ัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

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

13 นอนไมํหลับ น่ังอยูํจนเชา๎อยากจะนอน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

14 ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษที่ทกัคนผิด ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

15 จะบีบก็ตาย หน๎าอยํางฉันจะไปที่ไหนได๎ไกล ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

16 คน..คนเดียว คนหน่ึงคนเทาํน้ันเอง ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

17 โอ๎ใจเอ๐ย เธอไมํรับไมํรู๎อะไร ไมํเคยเอะใจบ๎าง ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

18 แพ๎เธอ ฉันไมํรู๎วําวันน้ีจะเป็นเชนํไร หากวํา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

19 ครั้งหน่ึง ครั้งหน่ึงที่เธอได๎บอก บอกฉันให๎เชือ่ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

20 สวํนเกิน มันคงต๎องมีสกัคนที่เจ็บ เจ็บเพื่อ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

21 ตํางใจเดียวกัน ไมํมีใครรู๎ใจเธอไปกวําตัวฉัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

22 ขอไปด๎วยคน จะอยูํคนเดียวก็คงจะไมํแปลก ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

23 น๎องทําเกินไป น๎องก็ทําเกินไป น๎องมีหัวใจหรือเปลํา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

24 พี่มันผิดเอง พี่มันผิดเองที่ทําให๎ซึ้งไมํเป็น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561039 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 พี่เปิดให๎ x Boom Boom Cash ตาเอาแตํปิดไว๎ไมํยอมมอง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Boom Boom Cash √

2 ผ๎ูต๎องหา x Labanoon แคํตัวคนเดียว ไมํตายลํะมั้ง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);LABANOON √

3 Okay x Urboy TJ Okay ไมํวําจะเป็นยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Urboy TJ √

4 ชวิีตเดี่ยว x Getsunova อยูํตรงน้ีแคํเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);GETSUNOVA √

5 พริบตา x STAMP ทกุครั้งที่รู๎วําดาวตก ทั้งโลกจะมองข้ีน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

6 กําแพง x Polycat ถ๎าเคยพบเจอ กําแพงที่ดูทั้งใหญํและ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Polycat √

7 กวําจักรวาล x Atom จะยอมน่ังจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม)√

8 สิน้สดุคือจุดเริ่มต๎น x Big Ass จบลงแล๎วใชไํหม เรื่องราว ที่เธอเคยได๎วาด ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561009 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/02/2561 1 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

2 JUST ONE NIGHT บอกตัวเองให๎ออกมา ออกมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

3 รอปาฏิหาริย๑ ฝนจะผํานมา และหนาวจะผํานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

4 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

5 นาที จบลงไปแล๎วหยุดเธอกับฉัน แตํมันทนไมํไหว วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

6 เพลงบังคับ น่ีคือเพลงบังคับ ที่จะบังคับให๎เธอต๎อง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

7 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

8 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

9 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

10 วัยทองรําลึก วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

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

12 ฝุ่นละออง ไมํเคยมีอะไรที่มันแนํนอนซักอยําง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

14 สิง่ที่ยังเหลือ วําน ธนกฤต X

15 นิทรา มองที่ฉันให๎ดีอีกครั้งนึง คนคนน้ีที่เธอ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

16 อยากเป็นที่รัก ไมํใชเํพื่อนรัก เธอก็รู๎ และเธอก็รู๎ เรานํะไมํควรรักกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;สม๎โอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

17 ขําวดีของเธอ..ขําวร๎ายของฉัน น่ังมองหนังสอืพิมพ๑ที่เค๎าลงขําว วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

18 คนไมํมีเวลา ฉากเกําเกํายังจําไว๎ในใจ เคยรักเธอยังไง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

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

20 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

21 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

23 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

25 คนเหงาที่ไมํเคยเหงา ถ๎ามีคนหลายคนบอกเธอฝันดีกํอนนอน วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

26 อยูํบํารุง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

27 ระยะปลอดภัย ชวํงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมํต๎องกังวล วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

28 หอมปากหอมคอ อยากชวนให๎เธอมาหอมปากหอมคอ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

สามแยกปากหวาน 3+1

Box Set CD Bird Mini Marathon

THE MASTERPIECE ป่ัน ไพบูลย์เกียรติ TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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29 สิง่เล็กๆที่เรียกวํารัก หากสิง่ที่เจอมันจะเพียงแคํบังเอิญ วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

30 ปลายทางที่วํางเปลํา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผํานมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

31 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

32 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

33 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √
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