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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259540 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 ปักษแใตบานเรา โอโอ ปักษแใตบานเรา แมนํ้า ภูเขา แฮมเมอรแ X

2 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

3 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

4 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม หงา คาราวาน √

5 กําลังใจ ใบกมือลา เสยีงเพลงครวญมา วิสา คัญทพั X

6 มาตามสญัญา มาตามสญัญา มาตามหัวใจเรียกหา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

7 รางวัลแดคนชางฝัน อยากลับคืนคําเมื่อเธอย้ําสญัญา หงา คาราวาน;สนุารี ราชสมีา X

8 ตางฝัน ทกุชวิีตที่เกิดมา ปรารถนาความสขุ ปรีชา ชนะภัย √

9 บินหลา บินหลา บินหลา บินลอยมาเลนลม วิสา คัญทพั X

10 หนุมพเนจร บนถนนหนทางซุปเปอรแไฮเวยแ หนุมพเนจร สรุชยั จันทมิาธร √

11 คนจนรุนใหม ยอมทกุขแยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

12 คนไรราก คนจรไรราก มงคล อุทก X

13 ปลุกไวในใจคน แฮมเมอรแ X

14 สวรรคแบานนอก ฟูาผองเพ็ญ งามเดนคือดังสวรรคแ วิสา คัญทพั X

15 กรุงเทพราตรี แฮมเมอรแ X

16 จําปาตีนโต เขาตื่นข้ึนมา แกะข้ีตา สรุชยั จันทมิาธร √

17 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

18 ชวิีตภาคค่ํา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

19 ลุงเดน ลุงเดนแกเลนดนตรี แกชอบสซีอมาแตนมนาน ปรีชา ชนะภัย √

20 เซ็คกั้นแฮนดแ เจ็บกระดองใจทําไม ฟุตปาธ √

21 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทกุอยาง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

22 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

23 ติดดิน ตีนมันดํา ดูไมดี ฟุตปาธ √

24 โอ฿ย ไมรูไมเห็นความเป็นไปของใครมานานแลว พงษแสทิธิ์ คําภีรแ;ปรีชา ชนะภัย √

25 คนกับควาย คนกับคนทํานาประสาคน วิสา คัญทพั X

26 คนกับหมา ชวิีตฉันมีแตหมาพาไป พงษแเทพ กระโดนชํานาญ X

27 ที่น่ีไมมีครู แฮมเมอรแ X

28 กลับปัตตานี แฮมเมอรแ X

29 แลนดแออฟสไมลแ ไทยแลนดแ แลนดแออฟสไมลแ วิสา คัญทพั X

30 เขากรุง แฮมเมอรแ X

31 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทกุวัน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

32 สาวหนาปั๊ม แลดู แลดูแล ดูแลว ฟุตปาธ √

33 ฤๅษี บังเสา อยากขามขอบฟูา ไตสายรุงงามกับเธอ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

34 ดาวนแสาว ไอไขนุยเป็นหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

35 บุษบาขายถาน แฮมเมอรแ X

36 อกหักซ้ําซาก อกหักซ้ําซากซ้ําจําใจ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

37 ดูแลหัวใจใหดี ขออยาทอ ยอมพายแพ วิสา คัญทพั X

38 หน่ึงมิตรชดิใกล ชืน่ชวัีนเมื่อฉันและเธอชดิใกล หงา คาราวาน √

39 โอ฿ย! อยากมีเมีย เกิดมาก็ข้ีริ้วข้ีเหร ฟุตปาธ √

40 รักเขาทําไม เขาน้ันมีคูอยูแลว เขารักปักใจแนแนว ธนิสรแ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร X

41 คิดถึงบาน จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจาเอย พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

42 เหงา เคยเหงากันบางไหม เคยรูอยูใชไหม พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

43 หนาวนํ้าตา ดังเมฆดํา บดฟูาบังตะวัน ธนิสรแ ศรีกลิ่นด;ีสรุชยั จันทมิาธร X

44 ศรัทธา บนฟูามีหมูดาวดวงใหญดวงนอย พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

45 รอยบุปผา รอยบุปผาบานพรอมพรัก วิสา คัญทพั X

46 คืนสูรัง ฝนโปรย โรยออน มงคล อุทก X

47 ลุมเจาพระยา ลุมเจาพระยาเห็นสายธาราไหลลอง หงา คาราวาน X

48 ถึงเพื่อน ในโลกแหงความฝัน และวันที่เป็นจริง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

49 แม แฮมเมอรแ X

50 เยยฟูาทาดิน ฟูาหัวเราะเยาะขาชะตา สรุชยั จันทมิาธร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259469 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

3 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทดิา แกวบัวสาย √

5 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

6 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

7 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

8 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลยแ เจมีนา √

9 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

รวมเพลงแกรมม่ีฮิตตลอดกาล

ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน ตลุาคม พ.ศ.2559
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้

รวมเพลงเพ่ือชีวิตฮิตตลอดกาล

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
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10 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

11 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

12 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหีแ อิทธิกุล √

13 กลับคําเสยี แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

14 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผูหญิงหน่ึงคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

15 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

16 เพื่อนไมทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

17 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

18 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

19 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

20 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

21 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

22 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

23 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

25 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

26 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

27 แตก-หัก แตกเป็นแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

28 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

29 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

30 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

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

32 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

34 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

35 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลารแ √

36 ไมรัก...ก็บา เดิมทเีดียวไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

37 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

38 โอ฿ะ...โอ฿ย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

39 O.K.นะคะ โอ฿ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

40 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

41 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);เก็ต แกงคแ√

42 รีบไปรีบมา..นะเพื่อน รีบไปนะ รีบมานะ ชกัชาระวังรถติด U.H.T. √

43 ไปดวยคน ไปฉันไปดวยคนไปนะไป Teen 8 Grade A √

44 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

45 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

46 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

47 เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

48 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

49 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

50 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259465 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 โทรศัพทแจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

2 ผัวเมียพอๆกัน เฉลิมพล มาลาคํา;พิมพา พรศิริ X

3 นองยานลิฟตแหนีบ โอโอโฮ฿ะโอละหนอ...โอ฿โอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

4 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนน้ีอยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟูาว สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

5 สาธุเดอ..ขอใหเธอเป็นคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันน้ี อายไป มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

6 ฟูามืดบดน ฟูามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

7 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

8 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

9 หนุมบานเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบานเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

10 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ บานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทกุเมื่อ เฉลิมพล มาลาคํา;พิมพา พรศิริ X

11 หนุมรถไถ-สาวไรออย ช.หัวใจไอหนุมรถไถ พี่จอดเอาไว ไมคแ ภิรมยแพร;หนิม คนึงพิมพแ √

12 อายสวนยางนางสวนออย ช.สาวไรออยมายืนคอยไผนอหรือคอยแฟน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

13 อยากลืมผูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

14 วอนพี่มีรักเดียว อั้ม นันทยิา;บุญตา เมืองใหม X

15 ฮอยกอดครั้งสดุทาย ตุมเปิ๊ดตุมเปิ่งเสยีงกลองเซิ้งดังมา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

16 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

17 แบงลูกคนละครึ่ง เฉลิมพล มาลาคํา;พิมพา พรศิริ X

18 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจมข้ึนละสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

19 เหลากลมสดุทาย เพื่อนเอเยกินเหลาเมาบเสีย่ว มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

20 ขอความฮักแหนไดบ ดิว ดิว ดิว ดิว ดิว...ดิว ดิว ดิว ดิว ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

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

22 สัง่นางขางโพน ช.ปากทางขางโพนที่เกา อายมาสง เอกพล มนตแตระการ;กานตอง ทุงเงิน √

23 ฮักนองคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ ออนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตาย อรทยั √

24 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

25 บานอายเอิ้นวาฮัก ญ.อายจเา วางพอปรึกษาไดไหม ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

26 ใจหลนที่งานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เป็นไฮไลทแ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

27 พี่จเาหลับตาไว ดูน่ังดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

28 นํ้าตาหลนบนที่นอน อั้ม นันทยิา;บุญตา เมืองใหม X

29 หนุมงอสาวงอน เฉลิมพล มาลาคํา;พิมพา พรศิริ X

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK
รวมเพลงดัง คู่ฮิต เพลงม่วน
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30 ผูสาวมักเวาผูบาวข้ีคุย อายศรๆสฟิูาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

31 เอื้อยข้ีคราน เอื้อยเอยนองมีแนวสมิาสอนองมีคําสมิา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

32 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

33 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

34 ฝากดาว..ถามขาวบาน สงความหวงใย ไปกับสายลมคืนน้ี ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

35 คิดฮอดแม หละชวิีตเอเยยามขาดแมเป็นคือแพแตก ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

36 สาวกาฬสนิธุแ อั้ม นันทยิา;บุญตา เมืองใหม X

37 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท พี สะเดิด;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 แฟนเขาอยาเอาเถาะ เวาแบบบอําจั่งแมนคิดนําแฟนเพิ่นแทนอ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

39 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

40 ลาแฟนไปรบ เฉลิมพล มาลาคํา;พิมพา พรศิริ X

41 รักสองแผนดิน อั้ม นันทยิา;บุญตา เมืองใหม X

42 ออยนองคืนทง ละตีสามหลับบได ใจพี่บเป็นสขุ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

43 โรงนาถาอยูเดอ ญ.ฮัลโหล อายศรบ ช.จา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

44 เฮ็ดบุญบฮอดอาย เป็นแฟนเขาสาเดออายบโทษพี่วาหลายใจ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

45 สงิหแคะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ลืมเขาเถิดหัวใจ ละมีทางเดียวที่ทําได น่ันกะคือทําใจ มด อุบลมณี;กานตอง ทุงเงิน √

47 ขอหอมกอนแตง นานนับปี ที่พี่หนี จากบานมา คิดเห็น มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

48 คาดองนองออกชวย ช.อายน้ีฮักเจาหลาย แตนาเสยีดาย ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

49 น้ิวนางขางซาย น้ิวนางขางซายจองไวดวยแหวน ไหมไทย ใจตะวัน;รัชนก ศรีโลพันธุแ √

50 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมคแ ภิรมยแพร;ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259464 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 ใจสารภาพ (ละครลิเก฿...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

2 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

3 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

4 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 สัง่นาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

6 นักรองบานนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

7 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

8 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

9 ขอใชสทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

10 โปรดพิจารณา ดํารง วงศแทอง X

11 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

12 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

13 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

14 หัวใจฝากถาม คิดถึงบางไหมในวันที่ไมพบหนา ฝน ธนสนุทร X

15 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

16 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

17 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

19 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 จงเก็บใจรอ ดํารง วงศแทอง X

21 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมคแ ภิรมยแพร √

22 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทยั √

23 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

24 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

25 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

26 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

27 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสนุทร X

29 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย ไมคแ ภิรมยแพร √

30 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

31 ยังรักเสมอ ดํารง วงศแทอง X

32 แกวรอพี่ พี่จเาพี่สญัญาปีน้ีแลวไมมาแตง เปาวลี พรพิมล √

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

34 หนาไมคแสายเกา หนาไมคแสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

35 คนนอกสายตา มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

36 สงขาวทดิมั่น ฝน ธนสนุทร X

37 ทางลูกรัง ตอจากน้ีไปใหเธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมคแ ภิรมยแพร √

38 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

39 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

41 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

42 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

43 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

45 เชญิตามสบาย ถารักกันจริง ไมตองเกรงใจ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

47 ขายควายชวยแม ยืนมองควายขานํ้าตาไหลปรี่ มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

48 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมคแ ภิรมยแพร √

49 เก็บเศษแกว ดํารง วงศแทอง X

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK
รวมฮิต ลูกทุ่งเงินล้าน
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50 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชือ่ดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259463 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

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

3 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

4 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

5 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

6 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

7 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

10 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

11 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

12 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

14 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

15 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

16 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

17 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

18 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

19 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

20 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

21 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

22 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

23 โทรศัพทแจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

24 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

25 สาธุเดอ..ขอใหเธอเป็นคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันน้ี อายไป มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

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

27 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

28 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

29 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

30 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

31 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

34 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

35 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

36 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

37 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

38 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

39 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

40 คนนาฮัก อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

41 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

42 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

43 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ศร สนิชยั √

44 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

45 นองยานลิฟตแหนีบ โอโอโฮ฿ะโอละหนอ...โอ฿โอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

46 เอื้อยข้ีคราน เอื้อยเอยนองมีแนวสมิาสอนองมีคําสมิา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนน้ีอยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟูาว สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

48 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

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

50 ยาหมอสัง่ โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559065 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

2 Honey Bee รักเธอ(Honey Honey Bee)เมื่อวาน PARADOX √

3 ผาน วันที่รอ..วันที่คอย..คนที่เดินผาน PARADOX √

4 มันใหญมาก ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร PARADOX;DA endorphine √

5 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

6 อยากมีเธออยูตรงน้ี... เวลาที่ฟูาเป็นสชีมพูออน เวลาที่ฉัน PARADOX √

7 เรดิโอ โอ..เรดิโอ เปิดเพลงรักเราใหปวดใจ PARADOX √

8 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

9 Beautiful love (ละครวิวาหแฮาเฮ) โสดมานาน โดดเดี่ยวบนคาน เป็น PARADOX √

10 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

11 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

12 ลา ลา ลา วัน ท ูทรี โฟวแ ไฟวแ ซิกซแ เซเวน PARADOX √

13 ไอศกรีม ไอศกรีม..หัวใจฉันเป็นอยางไอศกรีม... PARADOX √

14 เดี๋ยวก็ลืม เดี๋ยวก็ลืม เดี๋ยวก็ลืม เดี๋ยวก็ลืม PARADOX √

15 Miss miss ลวงเลยกับเวลา เคลิ้มตามมวลเมฆคลอย PARADOX √

16 นองจเา เฮ!นองสาว..มาคนเดียวไมกลัวรึไงละ PARADOX √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
อีสานดับเบิ ลฮิต

BoxSet Paradox/Before Sunrise/After
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17 ดวงจันทรแ อยากจะเป็นดวงจันทรแ ที่เธอชอบมอง PARADOX √

18 เวล่ํา กับเวลาที่มันเรื่องใหญ กับวันที่มี PARADOX √

19 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

20 โปฺะเชะ โปฺะเชะ โปฺะเชะ โปฺะเชะ เย.. เย.. PARADOX √

21 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทติยแลวงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

22 รถไฟขบวนแหงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูแหงใด? PARADOX √

23 มิสไซลแ(โรงงานผลิตความเกลียดชงั) อยูดวยความ...กระวนกระวาย PARADOX √

24 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

25 ข้ีเมา ใครๆก็เรียกวาข้ีเมา ใครๆก็วาฉันข้ีเมา PARADOX √

26 หรรษาราตรี Shake your body Sahake your body PARADOX √

27 ดาวเสารแ เบื่อแลว ที่ตองอดทน จําเจ PARADOX √

28 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมไปไหน PARADOX √

29 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป การเดินทาง...เพอฝัน ตามแสงสวาง PARADOX √

30 มาโซคิสมแ(หยดเทยีนแหงความปรารถนา)โลกที่โรคจิต โลกที่ซาดิสมแ PARADOX √

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

32 ปรสติ ในวันที่โลกเสือ่มโทรม... PARADOX √

33 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

34 จดหมายจากวันวาน ผานมาเน่ินนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

35 พรุงน้ี (ล.เน้ือคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงน้ี ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

36 ลอง อยามัวแตคิด อยามัวแตฝัน ยังไมไดลอง PARADOX √

37 กินเน้ือนางเงือก ควักเอามีดข้ึนมา เหมือนกับในนิยาย PARADOX √

38 เพดาน เคามีความสขุไปแลว เธอควรดีใจ PARADOX √

39 ดาว dj manits&dj max vs ยิบโซ ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

40 กรงทอง dj manis&dj max vs มะปราง jofaxกรงทองที่งาม ประดับไว กลางหัวใจ PARADOX √

41 ปลายสายรุง dj maxmanits vsเฟรมThe starเธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

42 ฤดูรอน vs tue'sday's mix บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

43 คนบนฟูา dj max vs มุก สชุานันทแ ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

44 นักมายากล vs max supergrasses skaรัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟูา PARADOX √

45 ทชัมาฮาล dj max vs แฟนพันธแแท Paradoxบางคราว ที่มัน ไมเป็นไปดังที่ตั้งใจ PARADOX √

46 UNKNOWN vs 2DOX & bomb GNS PARADOX X

47 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ)vs dj manits n'djmaxไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

48 พรุงน้ี unplugged ไมรูวาวันพรุงน้ี ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

49 หลุมศพแมลงวัน PARADOX X

50 ไอศกรีม (Rock Version) ไอศกรีม..หัวใจฉันเป็นอยางไอศกรีม... PARADOX √

51 สงิหแรถบรรทกุ PARADOX X

52 หองน้ี PARADOX X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259545 ท้าซ ้า

วันที่วาง 07/10/2559 1 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

2 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

3 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

4 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

5 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

6 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

7 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

8 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมยแ √

9 นํ้าเนา...เงาจันทรแ รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

10 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี I-ZAX √

11 ไมเห็นฝุุน เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

12 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

13 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

15 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

16 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

17 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

18 เทาที่มี ฉันบอกกับเธอ วันน้ันวาฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

19 บาหรือเปลา น่ังมองดวงดาวคอยเฝูาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมยแ √

20 หวังเล็ก ๆ ไมรูวาเธอชอบใคร แตรูใครๆ ชอบเธอ บางแกว √

21 หนาวใจ ทําไมตองเป็นฉันที่ไมเขาใจความรัก SO COOL √

22 ขวดนํ้าตา นํ้าตาเลยเชด็หัวเขา เขาไมรักเรา วาสนา √

23 อกหักก็ดีแลว จะเสยีเวลาทําไมตองพูดอะไรใหเหน่ือย ไท ธนาวุฒิ √

24 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 ฉันยังหาง เธอ เธอเคยเสยีใจบางไหม พลพล √

26 ใชฉันหรือเปลา ลืมตามองฉันใหดีอีกครั้ง ความจริง กะลา √

27 หน่ึงเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

28 ขาดความอบอุน ถาม วาฉันเป็นอะไร ถามวาไมสบาย อรรถพร ธีมากร √

29 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

30 เธอเป็นแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟูาก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

31 พร่ําเพอ แมเวลาจะหมุนไป และทกุสิง่รอบกาย NOS √

32 โอแมดอกฟูา เธอชางงามกวาใคร เธอชางงามบาดใจ SO COOL √

33 มนตแรักงานกาชาด นงคราญ ยามชะมายปลายดวงตา Pancake √

34 รอพี่กอน เก็บใจเอาไวรอดีๆ อีกปีสองปีพี่ก็รวย SHADE √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตคนเจียมตัว
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35 บาคิดถึง ทกุทกุเชาบนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

36 ดาวบนพื้นดิน ไมคิดไมฝัน วาเราจะไดรักกัน บางแกว √

37 คนนารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

38 รักเป็นเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิลอ √

39 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

40 หูทวนลม เธอคงเบื่อใชไหมที่ฉันยังอยูรบกวน ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

41 เหตุผลที่ไมอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รูเราเป็นเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

42 คนไมเอาถาน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

43 คนใบ ฉันไมมีสทิธิ์ถามเมื่อเธอเจ็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

44 คนไมเจียม (ละครเกงไมเกงไมเกี่ยว) ฉันกลายเป็นคนอยางน้ีไดยังไง พลพล √

45 คนไมดี แมวายังรักเธอแคไหน ตองฝืนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 จิ๊กโกเอกหัก คงจะไมถามวาเธอสบายดีไหม พลพรรครักเอย √

47 แคลอเลน เธอโดนเขาทิ้งไป ใจสลายครั้งใด นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

48 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

49 เจียมตัว ฉันเองไมกลาพอ ไปคิดคูเธออยางน้ัน SYAM √

50 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559076 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

2 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

3 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

4 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

5 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

6 ทายากหนูเยอะ จ฿ะ คันหู X

7 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

8 เมียพี่ไมรู สามารถ พยัคฆแอรุณ X

9 เห็นแลวเฉยไว เห็นแลวก็เฉยไว เอาเห็นไหม พี สะเดิด √

10 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

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

12 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

13 สายยอ Bie The Ska X

14 หนูเอาอยู จ฿ะ คันหู X

15 ขอเป็นลมแปฺบ จูๆก็มาโดนยายดวน บอกวาไมคูควร แชม แชมรัมยแ √

16 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

17 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุงเร็ว พี สะเดิด √

18 หญิงลั้ลลา (Remix) อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ MilkShake √

19 โจ฿ะ Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมไดมีลวดลาย กฤษฎา ศรีสกุใส(Khanom T-pop) √

20 เกาผิดที่ จ฿ะ คันหู X

21 แฟนพี่คันหู วง Fin X

22 รักนะ จุ฿บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแลว หญิงลี ศรีจุมพล √

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

24 ลูกทุงลิซึ่ม (Remix) ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม MilkShake √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259442 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 สขุใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวน้ีก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);PARADOX √

3 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลแมมี่ √

4 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

5 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

6 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

7 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ√

8 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

9 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซแ..หามปุวยฯ)ปลอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไวขางทาง วิโอเลต วอเทยีรแ;อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ X

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

11 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

12 Dancing Musketeers X

13 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

14 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

15 วันสขุ ใหดาวบนฟูามาแทนแสงเทยีน มีลมเย็นๆ กอย รัชวิน วงศแวิริยะ √

16 ปากวาง(Cover Version) ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบน้ี กันตแ;แพรวา X

17 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

18 Gift (Ost.บุษบาเรฝัน) มารแกี้ ราศรี;แทน ลิปตพัลลภ X

19 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน √

20 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมา)ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

21 รักเธออยูดี (ประกอบละครปัญญาชนกนครัว)รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

22 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

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

24 ฮู ฮู ฟูาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให POTATO √

25 คนที่ไปกับเธอ (ซี่รี่สแรักฝุุนตลบ) ลืมลืมมันไปซะอะไรที่ทําใหเจ็บปวด แกงสม THE STAR √

26 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

27 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK
ลูกทุ่งเพลงมัน(ส์)...โดนใจ

รวมเพลงฮิตชีวิตดี๊ดี
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28 คนมีตังคแ มีสตางคแน่ีมันชางดีเหลือเกิน มีสตางคแ BODYSLAM √

29 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แมวาบทสดุทาย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

30 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชนแ คูกิมิยะ √

31 ชอบที่เธอยิ้มมา เพลงที่เราชอบฟัง ไมตองเปิดดังเทาไร เตย จรินทรแพร จุนเกียรติ √

32 เธอ เธอ เธอ เพลงเดิมที่ฟัง ทําไมยิ่งฟังยิ่งเพราะ ท ีJetset'er √

33 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

34 แตกตางก็รักกัน แมวาเราตาง แตกตางกัน แมวาบางอยาง ปราโมทยแ ปาทาน;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

35 พิมพแไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดที่มัน กัน นภัทร √

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

37 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

38 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

39 สขุาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

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

41 คําตอบของหัวใจ เคยมองวารักมันแสนยากเย็น ไมเห็น เตชนิทแ ชยุติ √

42 ตกหลุมรักเธอทกุวัน เวลาอยูใกลเธอ ฉันชอบวิธีที่เธอคุย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

43 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

44 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

45 I Love Your Smile เวลาที่เจออะไรเซ็งๆก็เลยอารมณแไมดี แกงสม THE STAR √

46 ทฤษฎีที่จอดรถ (Parking Theory) เวลาที่เธอขับรถ แลวไมมีที่จอดรถ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

47 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

48 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

49 ชางมัน(Cover Version) ทั้งๆที่เราออนแอเสยีจนวางเปลา See Scape X

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259537 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

2 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

5 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

6 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

7 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

8 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

9 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

10 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

11 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

12 หมากัด เอกชยั ศรีวิชยั X

13 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

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

15 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

16 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

17 ใจสารภาพ (ละครลิเก฿...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

18 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสนุทร X

19 บินหลา เอกชยั ศรีวิชยั X

20 รองูเขาฝัน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝัน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

21 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

22 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

23 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

25 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

26 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

27 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

28 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

29 เสร็จแลว วง L.ก.ฮ. X

30 เกาใคร ใหมเรา ตาโอเ วงเชอรแ X

31 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

32 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

34 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒนแ X

35 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

37 ผัวทิ้ง กลวย คลองหอยโขง X

38 โสดไมซิง บุญชม X

39 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก มาดู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

40 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

41 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

42 รูจักความรักเมื่อรูจักเธอ ฉันเห็นเธอยิ้มได หัวใจฉันก็เป็นสขุ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

44 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน แอรแ สชุาวดี X

45 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

46 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

47 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงดัง ฟ้าส่ังมาฮิต ชุดที่ 2
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48 จะโกะ (จับกบ) ฟูาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

49 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

50 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ตาย อรทยั X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259536 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

3 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

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

5 หยอกแลวบ฿ายบาย โอ..โอโอ..โอฮะโอ..โอละหนอ ถาไมชอบ หญิงลี ศรีจุมพล √

6 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

7 สะใภนายกฯ อาจารียา พรหมพฤกษแ X

8 หมากัด เอกชยั ศรีวิชยั X

9 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

10 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตเา ภูศิลป X

12 อยากตื่นพรอมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทรแ สวุรรณี X

13 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

14 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

15 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

16 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันทแ X

17 โทรหาครั้งสดุทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

18 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

19 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

20 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

21 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

22 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสนุทร X

23 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

24 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

25 ออมกอดเขมราฐ (ภ.ออมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักตองมนตแ ฟูาดลบันดาล เตเา ภูศิลป √

26 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

27 นํ้าตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

28 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

30 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตเา ภูศิลป √

31 แฟนเอเยแฟนเรา แฟนเอเย แฟนเรามาลืมรัก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

32 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 หนูเอาอยู จ฿ะ คันหู X

34 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

35 คนออกตังคแน่ังหัวโต฿ะ คนออกตังคแ...น่ังอยูหัวโต฿ะ น่ังหัวโต฿ะ ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

36 อยากมีตําแหนง อาภาพร นครสวรรคแ X

37 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

38 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

39 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

40 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

41 อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู รับรู... ตั๊กแตน ชลดา √

42 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจ฿ค ธนพล √

43 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

44 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

45 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

46 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

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

48 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

49 ไมมีเมีย ยกมือมา อาภาพร นครสวรรคแ X

50 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259541 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √

2 ลึกสดุใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย POTATO √

3 เป็นอยางง้ีตั้งแตเกิดเลย ใครเป็นอยางเรา คงตองรูวา AB NORMAL √

4 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด CLASH √

5 กลับคําเสยี แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กะลา √

6 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา POTATO √

7 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง AB NORMAL √

8 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ CLASH √

9 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน กะลา √

10 คนสดุทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน POTATO √

11 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง AB NORMAL √

12 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย CLASH √

13 พายุ ทองฟูาแดงก่ํา ลมพัดมาอยางนากลัว กะลา X

14 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู POTATO √

ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต Rock Rewind

TRACK ช่ือเพลง

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK
รวมฮิต ซุปตาร์...ลูกทุ่ง
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15 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย AB NORMAL √

16 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู CLASH √

17 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร กะลา √

18 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ POTATO √

19 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด AB NORMAL √

20 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ CLASH √

21 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง กะลา √

22 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป POTATO √

23 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม AB NORMAL √

24 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน CLASH √

25 บัวช้ํา นํ้าขุน เปิดฉากอยางเราใจ กะลา √

26 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย กะลา;CLASH √

27 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ กะลา √

28 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง CLASH √

29 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ AB NORMAL √

30 รักซะใหเข็ด มาเจอเธอคนน้ีก็สะดุดใจ I-ZAX √

31 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางน้ีอีก ZEAL √

32 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย CLASH √

33 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ กะลา √

34 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมมีอะไรเหลืออยู AB NORMAL √

35 จําฝังใจ จากวันที่เคยมาพบมาเจอกัน I-ZAX X

36 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม อุลตรา ชวด...! √

37 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ PARADOX X

38 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน กะลา √

39 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน AB NORMAL √

40 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส CLASH √

41 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี I-ZAX √

42 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อุลตรา ชวด...! √

43 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

44 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา PARADOX √

45 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี I-ZAX √

46 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ AB NORMAL X

47 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี อุลตรา ชวด...! √

48 หยุดมันเอาไว ใจคนทกุคนมันดิ้นรน CLASH √

49 เรามันก็คน คนเราที่ดีบางที กะลา √

50 ลองบางไหม คิดคิดแลวยังแปลกใจ ขับรองหมู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259437 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

2 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

3 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

4 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

5 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

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

7 ความรักสวยงามเสมอ หากความรักเป็นดั่งเพลง เธอก็คงเป็นเพลง แกงสม THE STAR √

8 แสนลานนาท ี(ล.วันหน่ึงจะเป็นซุปตารแ)จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง พุฒิชยั เกษตรสนิ (พุฒิ) √

9 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แมวาบทสดุทาย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

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

11 ไมธรรมดา(ซีรีสแ U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

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

13 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

14 นํ้าผ้ึงพระจันทรแ รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

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

16 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ√

17 คูกรณี โวะ โอะ โอ อุโวะ โอะ โอ Yes'sir Days √

18 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

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

20 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

21 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

22 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

23 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

24 เธอคิดยังไงกัน ดูวาเธอก็คงสนกัน เหมือนๆที่ฉันชอบเธอ นท พนายางกูร √

25 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

26 ความรักดีๆ (Good Love) คนที่ถูกทําราย คนที่ใจบอบช้ํา คนที่โดน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

27 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

28 คนในฝัน (ภาพยนตรแรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป KLEAR √

29 รักเธออยูดี (ประกอบละครปัญญาชนกนครัว)รักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

30 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชนแ คูกิมิยะ √

31 รักจะกอดเราไว กอนจะมีคําวาเรา อยูมากี่หนาวกี่ฝน กะลา;แกรนดแ พรรณวรท ดวยเศรียรเกลา √

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

33 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชวิีต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

34 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
ตกหลุมรัก
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35 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

36 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

37 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

38 ตายกอน เราจะขามผานคืนวันที่เลวรายไปดวยกัน โทน่ี ผี √

39 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

40 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

41 จิ๊กซอวแ (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

42 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

43 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สงิโต นําโชค √

44 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

45 สญัญาณ (SIGN) หากทกุสญัญาณที่เธอสงมาใหกับฉัน Jetset'er √

46 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ชัว่โมงน้ียังว่ิงตามความรัก ดูยากเย็น สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

47 หนาที่ของหัวใจ สายตาก็มี หนาที่ไวมอง เห็นความสวยงาม ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

48 เรื่องเล็กของเธอ ขอแคเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ในใจเธอก็พอ Golf & Mike √

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

50 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259547 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 รักของเธอมีจริงหรือเปลา สิง่ที่ฉันรออยู อยากจะรูรักแท P.O.P X

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

3 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

4 คุณเก็บความลับไดไหม คุณเก็บความลับไดไหม หากผมน้ัน Armchair X

5 กอนหินละเมอ Soul After Six X

6 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

7 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ท ีJetset'er √

9 คืนน้ีขอหอม โยคีเพลยแบอย X

10 แคไดพบเธอ (Acoustic Mix) ไมเคยพบใครที่ทําใหใจฉันหว่ันไหว P.O.P X

11 โลกยังไมแตก Ten to Twelve X

12 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

13 ยอม นภ พรชํานิ X

14 ผูชายในเงาจันทรแ วง Tea for three X

15 อยากมองเธอในแงราย โยคีเพลยแบอย X

16 ฝันรึเปลา Armchair X

17 เบาเบา Singular X

18 ภาวนา Ten to Twelve X

19 วันของเรา Soul After Six X

20 24.7 Singular X

21 ไมมีที่มา (Untitled) Ten to Twelve X

22 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

23 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

24 ทําไมไหว P.O.P X

25 วูวาม ก็อยากจะรูวาในวันน้ีเธอเป็นอยางไร Season Five √

26 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

27 ลอง(Try) Singular X

28 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

29 ยิ่งเบื่อ ยิ่งรัก Ten to Twelve X

30 ปฏิญาณ (Cover Version) (Live Audio) Ten to Twelve X

31 Say it now Armchair X

32 ยิ้ม โยคีเพลยแบอย X

33 รออะไร เวลานาทไีมรอใคร สายนํ้าไมไหล รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

34 คงรักตลอดไป Soul After Six X

35 นิรันดรแ Singular X

36 ไมมี P.O.P X

37 ชวงชวิีต โยคีเพลยแบอย X

38 ใชฉันหรือเปลา วง Tea for three X

39 เหตุผลที่จะมีชวิีตอยู Armchair X

40 ฟูมฟาย Ten to Twelve X

41 อธิบาย โยคีเพลยแบอย X

42 นอยดแ (Noid) Singular X

43 ฝัง เรื่องราว วันน้ัน จบลงดวยคําร่ําลากัน Season Five √

44 หางชาๆ TEN TO TWELVE X

45 One Singular X

46 ความสขุที่มากกวา Armchair X

47 กลืน หัวใจรูดีวาไมอาจฝืนแมวาตองกล้ํากลืน Season Five √

48 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป คิว สวีุระ บุญรอด √

49 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ KATIE PACIFIC;สงิโต นําโชค √

50 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259546 ท้าซ ้า

วันที่วาง 13/10/2559 1 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
Easy Hits:Singular/Armchair/Soul Af

เพลงฮิตคู่ชีวิต
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2 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

3 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

4 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

5 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

6 ที่สดุในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

7 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

8 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมมีใครไดฟัง Musketeers X

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

10 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝันไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

11 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสยั คิดถึงทไีรก็เพอ INSTINCT √

12 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

13 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

14 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

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

16 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

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

18 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

19 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

20 รักแทในใจเธอ กี่เดือน..กี่ปี..ที่ใชเวลารวมกัน แกงสม THE STAR √

21 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

22 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

23 นํ้าผ้ึงพระจันทรแ รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

24 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);ปราโมทยแ ปาทาน;เจนิส √

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

26 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

27 ความรักดีๆ (Good Love) คนที่ถูกทําราย คนที่ใจบอบช้ํา คนที่โดน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

28 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

29 รักปาฏิหาริยแ (ละครรักปาฏิหาริยแ) ในวันที่ทองฟูาสหีมน ตองเจอกับหยาดฝน ลุลา √

30 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

31 รักไมมีเง่ือนไข ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว ไมกลาแสดง ณัฐ ศักดาทร;วันธงชยั อินทรวัตร √

32 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

33 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

34 แสนลานนาที จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟูา..จะเป็นรุง สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

35 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

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

37 ใชที่สดุ หยุดที่เธอ ถาเราหาคนที่ดีที่สดุ ก็คงไมรูจะได แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

38 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

39 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

40 ที่สดุในคําวาดีที่สดุ คนบางคน ชวิีตไมเคยเจอคําวารัก พลพล √

41 ไมเคยจะหางกัน แมวันน้ีไมมีเธอใกลๆ แตก็รูวาใจ วิน ศิริวงศแ √

42 เต็มใจ เคยเป็นคนไมสนใจอะไรก็ทําไปตามที่คิด แกงสม THE STAR √

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

44 มันถูกกําหนดไวแลว (ล.บุหงาหนาฝน)ที่เธอเคยนึกขําในความเป็นมา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

45 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

46 เต็มใจ เธอคงมองวาฉัน หัวใจยังเป็นของเขา กุลกรณแพัชรแ โพธิ์ทองนาค (แกม √

47 ตกหลุมรักเธอทกุวัน เวลาอยูใกลเธอ ฉันชอบวิธีที่เธอคุย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

48 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)เคยไมมีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

49 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีรแ เสรีรัตนแ √

50 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259468 ท้าซ ้า

วันที่วาง 20/10/2559 1 สงิหแคะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

2 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

3 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

5 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

6 ฆาใหตายอายกะฮัก เพชร สหรัตนแ X

7 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 สรุป หน่ึง รุงทวิา X

10 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคแบแนนกระเปา ศร สนิชยั √

11 เงินนอยถอยตั้งหลัก เพชร สหรัตนแ X

12 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

13 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

14 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

15 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

16 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

18 อยากยอเจาดม หน่ึง รุงทวิา X

19 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟูา สาวดอกจําปา มนตแแคน แกนคูน √

20 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 เขาเหงาแตอายเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
รวมฮิต...สิงห์คะนองเพลง
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22 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 บกลาพาใจไปเจ็บ เพชร สหรัตนแ X

24 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

25 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

28 เอิ้นกันวาแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเกา ข้ีฟูายังไหลยวยหยาว ศร สนิชยั √

29 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

31 ลืมแฟนเกาบได เพชร สหรัตนแ X

32 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

33 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

34 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแแคน แกนคูน √

35 บุญอายยังหลายอยู เคยเสยีใจมามาก ถาคิดตีจาก ศร สนิชยั √

36 อยากลืมผูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

37 เมียเผลอแลวเจอกัน เพชร สหรัตนแ X

38 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชยีรแหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 กีตารแหยอกสาว ไอดิน อภินันทแ X

40 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

41 คนปากแข็ง หน่ึง รุงทวิา X

42 นํ้าตาลืมคราว คําวาผิดหวังมาเป็นตาซังแทหนอ ศร สนิชยั √

43 เสยีงแคนจากแมนชัน่ ไดยินเสยีงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชัน่ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 สรางฝันดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

45 ยืมหนามาเขาฝัน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 พรอมจะไปกับอายบ ไอดิน อภินันทแ X

47 อายขอรองนองไดบ เพชร สหรัตนแ X

48 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

49 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

50 เหลากลมสดุทาย เพื่อนเอเยกินเหลาเมาบเสีย่ว มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259466 ท้าซ ้า

วันที่วาง 20/10/2559 1 สาละวันรําวง นอยออนแอน...แมนมิ่งสาวสวรรคแ ซูเปอรแแซบ √

2 รําวงกลางทุง จวนสรางเมาเติมเขาอีกหน่ึง วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

3 รําวงสาวบานแต เดือนสามนกกาเหวามันฮอง ซูเปอรแแซบ X

4 รําวงลักไก [นายฮอยทมิฬ] (สรอย)รําวงละประสงคแลักไก รําทไีร ไมคแ ภิรมยแพร;สามารถ พยัคฆแอรุณ;ดิเรก อมาตยกุล√

5 แอบฝัน-รักเดียวใจเดียว ชวัรแ ชะชะชา X

6 ด.จ.ป. วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

7 พอ ด.จ.ป. วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

8 รักขามคลอง บานนองอยูฝ่ังขโนน บานพี่อยูฝ่ัง วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

9 ฉันทนาที่รัก ปิดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน ชวัรแ ชะชะชา X

10 หนูไมยอม หนูไมยอม ๆ ๆ มีโจรแปลกปลอม วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

11 สอนหนูหนอย สอนหนูหนอย หนูไมเคย ไมเคย 5 สาวฝุุนตลบ √

12 ถึงเวลาจะบอกรัก ชวัรแ ชะชะชา X

13 มองทําไม มองทําไมไมรักแลวมองทําไม วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

14 โอ฿ะ...โอ฿ย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ 5 สาวฝุุนตลบ √

15 แวนวิเศษ ขอยเป็นคนอยูภาคอีสาน อาชพีการเงิน วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

16 ไอหวังตายแน ไอหวัง ตายแน ตายแน ไอหวัง ชวัรแ ชะชะชา X

17 ผูสาวซํานอย วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

18 สาวอีเลคโทน นักรองบานนอก บ เคยออกเทป 5 สาวฝุุนตลบ √

19 โชเฟอรแใจเหงา โชเฟอรแใจเหงา หมั่นแวะรานสาว ไมคแ ภิรมยแพร √

20 ฮักสาวขอนแกน-หนุมหมอแคน ชวัรแ ชะชะชา X

21 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

22 มันเมาอีกแลว วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

23 เหลาจเา ในโลกน้ีไมมีหัวใจใครแนนอน ชวัรแ ชะชะชา X

24 หัวทิ่มบอ เอามาน่ี อีกกลมเถอะเหลา วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

25 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา 5 สาวฝุุนตลบ √

26 จดหมายผิดซอง-ผิดซองเพราะลองใจ ชวัรแ ชะชะชา X

27 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามปี วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

28 สงสยัสมศรี เธอนอนตื่นสาย สายไดทกุวัน วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

29 หนหวย (เหลวไหล) มีแลวบดี อยามีซะ มีแลวบเป็นทา ซูเปอรแแซบ √

30 รักติ๋มคนเดียว-รักติ๋มแนหรอ ชวัรแ ชะชะชา X

31 นํ้าตามดแดง หมดความหวังน่ังนํ้าตาริน วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

32 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนอย 5 สาวฝุุนตลบ √

33 เจาทยุอยูไส เจาทยุอยูไส เจาทยุอยูไส ซูเปอรแแซบ √

34 ไมรักทําไมบอก ชวัรแ ชะชะชา X

35 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย 5 สาวฝุุนตลบ √

36 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

37 นํ้าในคลอง แตว แตว อยาทําลืม ๆ กัน ลืมกัน ไมคแ ภิรมยแพร X

38 ฮักกันบได เธอลูกเสีย่เฮง ฉันเป็นเพียง วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

39 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา 5 สาวฝุุนตลบ √

40 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ชวัรแ ชะชะชา X

41 อยากสวย คนที่มันสวย ใครๆก็แบบวาถูกใจ 5 สาวฝุุนตลบ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิตลูกทุ่ง ร้าวงชาวบ้าน
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42 นํ้าตาหลนบนที่นอน นํ้าตาหลนบนขอบเตียง วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

43 อะไรก็ไดพี่ อะไรก็ไดพี่ อะไรก็ไดพี่ วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ √

44 แฟนฉันตองไมหลอ แฟนฉันไมตองหลอ ชวัรแ ชะชะชา X

45 พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว 5 สาวฝุุนตลบ √

46 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น ชวัรแ ชะชะชา X

47 O.K.นะคะ โอ฿ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ 5 สาวฝุุนตลบ √

48 จั๊ก กะ หนอย นองคึดฮอดอายอยางแฮง...ทกุวัน ซูเปอรแแซบ √

49 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด 5 สาวฝุุนตลบ √

50 เห็นแลวก็เฉย วงฉิ่ง ฉาบ ทวัรแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259467 ท้าซ ้า

วันที่วาง 20/10/2559 1 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

2 สามสบิยังแจเว พอทราบอายุขวัญตา อี๊ด (FLY) √

3 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกปี ไท ธนาวุฒิ √

4 คนอกหักพักบานน้ี อยากปักปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา อี๊ด (FLY) √

5 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง ไท ธนาวุฒิ √

6 เผลอใจรัก เผลอใจใฝุปองจึงหมองหมน อี๊ด (FLY) X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา ไท ธนาวุฒิ √

8 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ อี๊ด (FLY) X

9 นํ้าตาลาไทร มาแลวแกวตาสญัญาใหไว ไท ธนาวุฒิ X

10 บุพเพสนันิวาส เน้ือคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได อี๊ด (FLY) X

11 มนตแรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสยีงสําเนียงขับรอง ไท ธนาวุฒิ X

12 ลาสาวแมกลอง สิน้แสงดาวดุเหวาเรารอง อี๊ด (FLY) X

13 เสยีงขลุยเรียกนาง เสยีงขลุยครวญหวนมา ไท ธนาวุฒิ X

14 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี อี๊ด (FLY) √

15 ชมุทางเขาชมุทอง จากเธอที่ชมุทางเขาชมุทอง ไท ธนาวุฒิ √

16 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว อี๊ด (FLY) √

17 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาท ีบอกกับพี่ ไท ธนาวุฒิ √

18 ข่ีเกเงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน อี๊ด (FLY) √

19 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเป็นหองเชา ไท ธนาวุฒิ √

20 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกลค่ําย่ําสนธยา อี๊ด (FLY) X

21 ลานเทสะเทอืน เสยีงลมพัดตึงเคลาคลึง ไท ธนาวุฒิ √

22 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน อี๊ด (FLY) X

23 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเที่ยว ไท ธนาวุฒิ X

24 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว อี๊ด (FLY) √

25 ฉันทนาที่รัก ปิดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน ไท ธนาวุฒิ √

26 แมแตงรมใบ สวยจริงนะนองสาวผิวขาวเหมือนกับ อี๊ด (FLY) X

27 ไกจเา ไกจเาไดยินไหมวาเสยีงใคร ไท ธนาวุฒิ X

28 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน อี๊ด (FLY) √

29 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป ไท ธนาวุฒิ X

30 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เป็นแผล อี๊ด (FLY) √

31 มอเตอรแไซคแทําหลน แฟนของใครมอเตอรแไซคแทําหลน ไท ธนาวุฒิ √

32 โชคดีที่รัก ลาจําลาแมดอกฟูาขวัญใจคนจน อี๊ด (FLY) √

33 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเป็นอํานาจ ไท ธนาวุฒิ √

34 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสพุรรณ อี๊ด (FLY) √

35 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา ไท ธนาวุฒิ √

36 รักคนชือ่นอย ผมหลงรักคนผูหญิงชือ่นอย อี๊ด (FLY) √

37 แตเวจเา แตเวจเา เห็นใจเถิดหนาแตเวของพี่ ไท ธนาวุฒิ X

38 ใชแลวซิ ใชแลวซิก็พี่มันจนนองจึงไมแล อี๊ด (FLY) X

39 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง ไท ธนาวุฒิ X

40 พี่มีแตให พี่คนน้ีน้ันมีแตให เจาใชไหม อี๊ด (FLY) √

41 รักแลงเดือนหา ยางเขาเดือนหา นํ้าทาก็แหงขอดคลอง ไท ธนาวุฒิ X

42 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยน่ังเรือดวน อี๊ด (FLY) X

43 ฮักกันบได เธอลูกเสีย่เฮง ฉันเป็นเพียง ไท ธนาวุฒิ √

44 ฮักสาวขอนแกน ไปทั่วแควนแดนอิสาน อี๊ด (FLY) X

45 หัวอกพอสือ่ โออกเอเยหัวอกพอสือ่ ไท ธนาวุฒิ √

46 เป็นโสดทําไม เป็นโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง อี๊ด (FLY) √

47 ชมทุง เห เฮ ฮาฮา เสร็จจากงาน ไท ธนาวุฒิ √

48 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว อี๊ด (FLY) √

49 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงสีส่าย ไท ธนาวุฒิ √

50 อยากรูใจเธอ อยากรูนักเออวาใจของเธอทําดวยอะไร อี๊ด (FLY) X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259470 ท้าซ ้า

วันที่วาง 20/10/2559 1 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทดิา แกวบัวสาย √

3 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

4 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

5 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

6 เชาวันอาทติยแ ถึงแลวเชาที่สขุใจ บาราคูดัส √

7 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

8 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK

รวมเพลงฮิตที่คิดถึง

หัวใจลูกทุ่ง 2 ไท ธนาวุฒ-ิอ๊ีด ฟลาย
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9 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

10 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง นูโว √

11 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

12 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

13 บานนาคอยอยู เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

14 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

15 เดิมพันชวิีต กอนน้ันไมเคยเขาใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

16 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

17 แหวกฟูา ควาดาว เหมอมองไปบนฟูา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

18 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

19 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานะชอบ เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

20 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นรินทร ณ บางชาง √

21 ออนซอม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได สามารถ พยัคฆแอรุณ √

22 อาการนาเป็นหวง ไมรอด..อาการนาเป็นหวง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

23 ยายตุ฿ดตู ตามมาทําไม เธอวุนวายนัก อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

24 โดดจูบกลางอากาศ ออกจะรําคาญอยูนะ ที่เธอไมพูด อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √

25 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

26 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรักใคร นาวิน ตารแ √

27 นํ้าพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหน่ึง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆแอรุณ √

28 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร นกแล √

29 เรื่องคอขาดบาดตาย เรื่อคอขาดบาดตายคลายๆ นันทนา บุญ-หลง √

30 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

31 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลารแ √

32 จดเธอไวในใจ เขียนบันทกึไวมากมาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

33 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

34 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสนั ยัง √

35 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

36 อยากลับไป ลืมตาข้ึนมาพรอมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

37 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย ZA ZA √

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

39 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวแเดนทแ √

40 แพ วันที่เธออยู เคียงคู จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

41 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชยัเจริญ(หนุม) √

42 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู เอ็กซแ วาย แซด √

43 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

44 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

45 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

46 แลวฉันจะไป ผิดอะไรรึเปลา หากยังเหลือเยื่อใย TIME √

47 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

48 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

49 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

50 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259542 ท้าซ ้า

วันที่วาง 20/10/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

3 Dancing Musketeers X

4 อยูตอเลยไดไหม สงิโต นําโชค X

5 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

6 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

7 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

8 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม ลาบานูน √

9 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

10 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

11 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

12 คนทางน้ัน GiFt My Project X

13 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

14 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

15 Unlovable ก็รูฉันไมมีความหมาย ก็รูวาคงเป็นไป Mild X

16 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

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

18 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

19 ใจหมา T_T X

20 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

21 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

22 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

23 อยางนอย (ภาพยนตรแปิดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

24 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

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

26 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ √

27 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

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

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงดังประจ้าผบั
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29 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลแมมี่ √

30 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

31 หวาเว อยูคนเดียวอยูลําพัง หวาเว อยูบน The Jukks X

32 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสกัคํา BLACKHEAD X

33 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

34 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

35 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

36 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

37 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

38 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

39 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

40 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

41 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

42 ฟูา TATTOO COLOUR X

43 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

44 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

45 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

46 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมมีใครไดฟัง Musketeers X

47 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

48 ปลอยวาง อยากทําอะไรก็เชญิ ก็เชญิ Playground X

49 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

50 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259538 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสนแ สนุารี ราชสมีา X

2 สดุทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา สนุารี ราชสมีา X

3 นอนฟังเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟังเสยีงคนโห สนุารี ราชสมีา √

4 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สนุารี ราชสมีา √

5 มอเตอรแไซคแนุงสัน้ สนุารี ราชสมีา X

6 สามสบิยังแจเว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

7 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

8 รักจางที่บางปะกง ใฝุพะวงหลงเฝูาสาวเจา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

9 ข่ีเกเงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

10 คนอกหักพักบานน้ี อยากปักปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

11 ใครมีปืนเถ่ือน ฝน ธนสนุทร X

12 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

13 ฉันมิใชนางเอก ฝน ธนสนุทร X

14 รักฉันแลวรักใครไมได ฝน ธนสนุทร X

15 จะรักใครดี จะรักคนหนุมก็กลุมใจแท จะรักคนแก ฝน ธนสนุทร X

16 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

17 นองดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

18 แทก็ซี่กับนางโลม ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

19 กรรมกรกอสราง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

20 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

21 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคลั่งใคล คัฑลียา มารศรี √

22 สาวนาสัง่แฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

23 หัวใจทศกัณฐแ เมื่อรักกันก็ชืน่ เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

24 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

25 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

26 อกหักจากคาเฟุ ลืมแขกโต฿ะสีแ่ลวหรือคนดีชือ่เกเ ไมคแ ภิรมยแพร √

27 คุณปูาคาเฟุ อายุหลักสีวั่นน้ีไมมีมาลัย เธอเป็น ไมคแ ภิรมยแพร √

28 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

29 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

30 เทพีตีสอง เข็มนาฬิกา บอกเวลาตีสอง ไมคแ ภิรมยแพร √

31 เฝูาไขใกลเคียง สายัณหแ สญัญา X

32 จากนํ้าตามาเป็นเพลง สายัณหแ สญัญา X

33 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ สายัณหแ สญัญา X

34 รักจริงมีไหมใจเธอ สายัณหแ สญัญา X

35 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน สายัณหแ สญัญา X

36 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรคแ X

37 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

38 ไมมีเมีย ยกมือมา อาภาพร นครสวรรคแ X

39 อีกดอก อาภาพร นครสวรรคแ X

40 โคตรหลอ อาภาพร นครสวรรคแ X

41 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

42 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว ศรเพชร ศรสพุรรณ X

43 มอเตอรแไซคแทําหลน แฟนของใครมอเตอรแไซคแทําหลน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

44 เด็กมันยั่ว เด็กมันยั่ว เลยหลวมตัวไปหนอย ศรเพชร ศรสพุรรณ X

45 ไอหวังตายแน ไอหวัง ตายแน ตายแน ไอหวัง ศรเพชร ศรสพุรรณ X

46 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

47 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

48 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิต ติดคาเฟ่
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49 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรแเซ็นตแแตเป็นไดแคความฝัน เอกราช สวุรรณภูมิ √

50 รักพี่อยาถามถึงเมีย เอกราช สวุรรณภูมิ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259539 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 เสร็จแลว วง L.ก.ฮ. X

2 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

3 ไกตาฟาง ธันวา ราศีธนู X

4 มากกวาฝูงหมา วง กางเกง X

5 ใจหมา T_T X

6 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

7 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

8 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

9 รอไมได วงกลม X

10 รอ วง กางเกง X

11 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒนแ X

12 สะตอใกลตน แฮมเมอรแ X

13 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

14 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

15 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบไดไหมนองสาว พี่ถามจริง กลวย แสตมป;รัชนก ศรีโลพันธุแ √

16 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสกึบางไหม วาเราสองคนน้ัน แชม แชมรัมยแ √

17 โกหกหนาตาย T_T X

18 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

19 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒนแ X

20 หาที่ไหนชวยบอกเถอะ เปิดใน อินเทอรแเน็ต เฟซบุ฿ก มาดู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

21 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

22 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

23 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเป็นดาวดวงเดียวกัน ไมเมือง X

24 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ โกไข √

25 โอ฿ย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานน้ี เสาทวีียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

26 หนุมเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒนแ X

27 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

28 โสดไมซิง บุญชม X

29 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน T_T X

30 ไอกระจอก ไชโย ธนาวัฒนแ X

31 ลาโง ธันวา ราศีธนู X

32 โงเรื้อรัง รูแลววาเธอน้ันมีคนใหม แตฉันไมเคย กลวย แสตมป √

33 สวนทาง วง กางเกง X

34 ทําไดไง T_T X

35 ไมกลาบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

36 ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูแกทําฉันได อยูอยู แสน (นากา) √

37 ทกุที แฮมเมอรแ X

38 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันน้ีเตลิด โกไข;นายสน √

39 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

40 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

41 เธอมีแฟนหรือยัง ธันวา ราศีธนู X

42 สารพิษหัวใจ ไชโย ธนาวัฒนแ X

43 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสอืเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

44 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

45 จากโต฿ะขางดวยความหวังดี น่ันแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

46 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

47 ชอบของแปลก วง กางเกง X

48 แฟนไมใชควาย วงออนไลนแ X

49 รักอีตายเป็นควายแหลวหลาว ใหญ อิทธิพล X

50 เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ เดี๋ยวโทรกลับ โกไข;นายสน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559117 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 อยาทําอยางน้ีอีกเลย สิง่ที่ฉันทําไปใจรูดีวาผิด วรกาญจนแ โรจนวัชร (Punch) √

2 เก็บเอาไวนะ มองนาฬิกา จะใหเวลาหยุดอยางไร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

4 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สกัพักเธอคงจะ สริิรัตนแ คําหงศแษา √

5 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไวสกัหนอย จับมือฉันไวนานนาน เพลงบรรเลง √

6 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย วงศแวิช วรรณศรียพงษแ √

7 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟัง ความจริงที่เธอ ฮัท THE STAR 8 √

8 ฉันรู ฉันรู อาจไมมีคําสญัญา อาจไมมี ศุภกิจ กัลยาณกุล √

9 อะไร เธอมองอะไรกันนะ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

10 ก็เรารักกันไมใชหรือ เป็นอะไรไปหรือเหมือนเธอมีเรื่องในใจ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

11 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปทั่ว แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ;ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน);กิ่ง เหมือนแพร√

12 ขอคืน ใจดีๆ ใหเธอไวเก็บ ศุภกิจ กัลยาณกุล √

13 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

14 สองคนในรางเดียว (ซีรีสแไดอารีสแตุ฿ดซีสแความรักมันเป็นอยางน้ี จีน กษิดิศ √

15 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

Like & Share

ลูกทุ่งเพ่ือชีวิต ฮิตมาราธอน ชุด 5
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16 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธแ √

17 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 ไมใหเธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป กิ่ง เหมือนแพร √

19 คืนสดุทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทกุที ภาสกร รุงเรืองเดชาภัทรแ √

20 อยูคนเดียว อยูคนเดียวอยูตรงน้ีและคิดถึงเธอ วงศแวิช วรรณศรียพงษแ √

21 ตัดสนิใจ ฉันก็รูวาเธอเสยีใจเทาไหร ปัณณวัชรแ ภักดีฐิติฐากรณแ √

22 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีตองมา พริมาภา กรโรจนชวิน (นก KPN) √

23 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

24 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม สริิพร ศรียานนทแ √

25 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

26 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชวิีตจึงไดเป็น สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

27 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง จารุวรรณ บุญญารักษแ (บีม) √

29 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

30 วันน้ี..วันสดุทาย วันน้ี ฉันมีแควันน้ี ที่ฉันจะไดม.ี. กอย ชดิชนก มัญชรุัตนแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259535 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

3 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

4 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

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

6 ยินดีที่ไดรูจัก ยินดีที่ไดรูจัก ดีใจที่เราน้ันเคย BUDOKAN √

7 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ ลาบานูน √

8 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน อพารแตเมนตแคุณปูา;SQWEEZ ANIMAL √

9 อ฿อด อ฿อด The Richman Toy X

10 ยานอนหลับ(ไลลา) ไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

11 เธอจะรักฉันไดไหม เธอนารักไมตองสงสยั คิดถึงทไีรก็เพอ INSTINCT √

12 แอบเพอเจอ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานตแ รังสรรคแ √

13 การมาของเธอ ใคร...ผานมา ผานไป ไมมีรักจริงสกัคน Yes'sir Days √

14 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

15 ไมใชความลับ...แตยังบอกไมได(ล.แววมยุเหตุผลมากมายหลายๆอยาง ใหตองปิดบัง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

16 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวง)จะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยแภักดี √

17 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

18 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให THE BOYKOR;ลุลา √

19 Your Garden ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) X

20 สถานีดวงจันทรแ วัชราวลี X

21 สญัชาตญาณบอก (น่ังเลน Version) มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง บอย Peacemaker √

22 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจ฿ก SO COOL √

23 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี TATTOO COLOUR √

24 SEXY ทกุสิง่ที่เป็นตัวเธอ ดูงดงามไปทกุอยาง PARADOX √

25 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

26 อาย สงิโต นําโชค X

27 YOU YOU YOU เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงรอย ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต);Ammy The Bottom Blues√

28 อาการรัก (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน น่ีฉันกําลังเป็นอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรแปันดแ √

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

30 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

31 กะทนัหัน แปลกแตจริง สิง่น้ีไมนาจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ√

32 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝันไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

33 สะดุด วิโอเลต วอเทยีรแ X

34 ชวัูบ ชบูีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สพุล พัวศิริรักษแ (เบล);หน่ึง ETC √

35 บรรยากาศชวนเพลี่ยงพล้ํา แตะเบาๆ โอบเบาๆ ปลอยมันไปตามเสยีงเพลง ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

36 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

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

38 เขิน ฉันมองเธอ อยูที่ริมหนาตาง ในใจก็ นท พนายางกูร √

39 ชอบก็จีบ มองเธอไดแตมอง ไมรูจองทําไม ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

40 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

41 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมไดพอใจยากนะ แค..ไมพอดีใคร เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล √

42 ยังโสด รอคนจะมาคนจะมามองตา รอใครจะมา OLIVES √

43 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

44 ชกัดิ้นชกังอ โทร โทร โทร โทร ทกุวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

45 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ √

46 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

47 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

48 คืนน้ีอยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งน้ัน เธอตองรูอะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

49 จังหวะหัวใจ 2016 อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259582 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 พรหมลิขิต พรหมลิขิตบันดาลชกัพา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 รักไมรูดับ ถึงจะสิน้วิญญาณกี่ครั้ง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปินTRACK
รวมเพลงฮิตคนมีเสน่ห์

BIRD 100 เพลงรักไม่รู้จบ VOL.1
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3 คอย ปุานน้ีดวงใจคงทกุขแโศกซม ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

4 ทะเลไมเคยหลับ มองซิมองทะเลเห็นลมคลื่นเห ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

5 เธอ กอนน้ันทกุวันโลกเป็นสเีทา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

6 ดอกหญา หวงก็จะยื้อ ขายก็จะซื้อ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

7 เพอ เห็นลมละเมอเพอหวาดผวา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

8 ทาสเทวี บุญฉันมีแตคงไมถึง ฟูาจึงไมเวทนา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

9 ดวงใจในฝัน รําพึงรําพันฝันรัก รักเคยใฝุหา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

10 พี่ยังรักเธอไมคลาย ถึงอยางไร พี่ยังรักเธอไมคลาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

11 มนตแรักเรียกหา ความรักเรียกหาเหมือนมนตแตรึงใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 พรุงน้ีฉันจะรักเธอจนตาย ฉันเคยพลาดหวังในรักมาครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

13 เหมือนคนละฟากฟูา มีประโยชนแอื่นอันใดที่หัวใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

14 มานบังตา ถึงเธอจะพรากจากฉันไกล ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

15 เป็นไปไมได ถาฉันมีสบิหนาอยางทศกัณฐแ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

16 หนีรัก ตะเกียกตะกายหนีรักไมพน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

17 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเป็นใคร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

18 คีรีบูนบิน โบกบินไปแลวหรือคีรีบูน อาดูรสิน้สญู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

19 เธอเป็นหัวใจของฉัน สดุหัวใจของฉันโปรดอยาใหฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

20 สกัวันหน่ึง สกัวันหน่ึงเธอ...คงคิดถึงฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

21 ภาษาใจ ยามเมื่อเราเจอกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 ลมจเา ลมเอยเจาหอบรักมาใหใคร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

23 ไมมีเสยีงเรียกจากใจ ไมมีเสยีงเรียกจากดวงใจฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

24 กาลเวลา ฉันปลอยใหกาลเวลา ตัดสนิชะตา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

25 ผูแพรัก เธอมีรักใหมจึงไดหลงลืมรักเกา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

26 รักอยารูคลาย จําพรากจากขวัญดวงใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 คนจะรักกัน คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นลงไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

28 สวรรคแมืด ฟูามืดสวรรคแมัวนึกเกรงนากลัว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

29 หากฉันขาดเธอ หากชาติน้ีขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

30 ชวิีตคือละคร ตัวของเราเป็นใครกันแน เฝูาเปลี่ยนแปร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

31 รักขามขอบฟูา ขอบฟูาเหนืออาณาใดกั้น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

32 คิดเอาไวในใจ พี่เพียงแตคิดเอาไวในใจ พี่ยังไมเคย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

33 ลํานํารัก ความรักเหมือนกับบทเพลงที่บรรเลง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

34 รักเธอเสมอ หากตราบใดสายนทยีังรี่ไหล ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

35 ไมมีวันที่เราจะพรากจากกัน ไมมีวันที่เราจะพรากจากกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

36 สิน้กลิ่นดิน โฉมยงเจาคงไมรักเราจริง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

37 ถาหัวใจฉันมีปีก หากดวงใจฉันมีปีกบิน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

38 ใจรัก เมื่อดวงใจมีรักดั่งเจานกโผบิน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

39 โอรัก รักเมื่อพบแลวพลัดพราก ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

40 อยาเห็นกันดีกวา อยาเห็นกันดีกวาถาเห็นแลวเอื้อมไมถึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

41 รอยรักรอยเล็บ รอยเล็บเหน็บเน้ือเจ็บปวด ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

42 นํ้าตาแสงไต นวลเจาพี่เอย คํานองเอยล้ําคร่ําครวญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

43 ออมกอดพี่ ขวัญชวีีพี่เอยขวัญเจา จงอยาเลยจากไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

44 คิดถึง จันทรแกระจางฟูานภาประดับดวยแสงดาว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

45 คืนน้ีพี่คอยเจา คืนน้ีมีเธอซบอิงอกฉัน วอนรักออนคํา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

46 กิ่งฟูา กิ่งฟูาชอน้ีหรือมีคนปอง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

47 สไบแพร สไบนองแทนกาย หอมมิวาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

48 หอรักหอราง เรือนหอหลังน้ีพี่สรางรอเจา แตตอง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

49 แรมพิศวาส เห็นเดือนรูปเคียวเกี่ยวกิ่งฟูา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

50 โปรดเถิดดวงใจ โปรดเถิดดวงใจ โปรดไดฟังเพลงน้ีกอน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559075 ท้าซ ้า

วันที่วาง 27/10/2559 1 ซาตาน เสกสรรคแ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒนแธนกุล √

2 ออนวอน หากเป็นฉันที่ทําใหเธอเสยีใจ ชวยบอกได เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

3 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี แอ฿ด คาราบาว √

4 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง มาลีฮวนนา √

5 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป BLACKHEAD √

6 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก โปุง หิน เหล็ก ไฟ √

7 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ √

8 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป ติ๊ก ชโิร √

9 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ หงา คาราวาน √

10 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

11 แม ปุานน้ีจะเป็นอยางไร จากมาไกลแสนนาน เทยีรี่ เมฆวัฒนา √

12 รักเธอจนวันตาย (Acoustic Version) เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

13 อาจเป็นเพราะรักเธอ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

14 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

15 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันน้ัน เล็ก คาราบาว √

16 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี อัญชลี จงคดีกิจ √

17 ผูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน อินคา √

18 ฝนตกที่หนาตาง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง ฝน ธนสนุทร;หลิว อาราดา (อาจารียา) √

19 จักรยานสแีดง เสนทางที่เราจะมุงไป แสน (นากา) √

20 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด THE SKIPPER √

21 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส);ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง)√

22 รักเธอจนวันตาย (Acoustic Version) เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

20 ปี LOSO เราและนาย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ นต้น ช่ือศิลปิน
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