
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259572 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

4 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

5 มีคนร๎องไห๎ยามอ๎ายกอดเขา บุญตา เมืองใหมํ X

6 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 อยากตื่นพร๎อมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทร๑ สวุรรณี X

8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

9 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝ๓นถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 ผ๎ูหญิงด๎วยกัน ฝน ธนสนุทร X

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

13 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

14 หัวใจโดนใบแดง แฟ้ม บุญมา X

15 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

16 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว เอกราช สวุรรณภูมิ √

17 พบรักที่ตากฟ้า ตุ๎ม จํานกร๎อง X

18 อยากโทร.หาใจสขิาด อั้ม นันทยิา X

19 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

21 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

22 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

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

26 ผิดด๎วยหรือ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

27 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

28 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

29 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒน๑ X

31 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

32 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

33 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

35 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท๑ X

36 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 ฝากไว๎ อาร๑ม ชงิชา๎สวรรค๑ X

38 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 สร๎างฝ๓นด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

40 โยนใจถามทาง มีแฟนแล๎วบํ ถ๎าบํ มองหาไผอยูํ คนมา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟ๓งฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

42 คนดีที่อ๎ายบํฮัก บุญตา เมืองใหมํ X

43 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

44 ขอใชส๎ทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

45 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

47 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

48 รักแฟนเกํามากเทาํไร จะรักแฟนใหมํให๎มากกวเป็นเธอได๎ไหม เข๎ามาดามใจฉันที เจมส๑ ชนิกฤช √

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

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559118 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 เหตุผลของพํอ "ในหลวงอยําทิ้งประชาชน"มีบางคนตะโกน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 ต๎นไม๎ของพํอ นานมาแล๎วพํอได๎ปลูกต๎นไม๎ไว๎ให๎เรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

3 ของขวัญจากก๎อนดิน เราทกุคนก็เหมือนก๎อนดินแคํก๎อนหน่ึง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

4 รูปที่มีทกุบ๎าน ตั้งแตํเล็กยังเคยได๎ถามแมํวํา บนข๎างฝา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

5 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในป่าเขา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนให๎เรายิ้มสู ๎ได๎เรียนได๎รู๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

7 พระราชาผ๎ูทรงธรรม เราจะครองแผํนดินโดยธรรม คือถ๎อยคํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

8 ในหลวงของแผํนดิน (เพลงเทดิพระเกียรต)ิมอง เห็นพระเจ๎าอยูํหัว ทาํมกลางคนมืดมัว รวมศิลปิน √

รวมเพลงพ่อของแผน่ดิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

พาเหรดลูกทุ่งเพลงฮิต

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559184 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ต๎นไม๎ของพํอ นานมาแล๎วพํอได๎ปลูกต๎นไม๎ไว๎ให๎เรา เพลงบรรเลงเปียโน √

2 ของขวัญจากก๎อนดิน เราทกุคนก็เหมือนก๎อนดินแคํก๎อนหน่ึง เพลงบรรเลงเปียโน √

3 รูปที่มีทกุบ๎าน ตั้งแตํเล็กยังเคยได๎ถามแมํวํา บนข๎างฝา เพลงบรรเลงเปียโน √

4 เดินตามพํอ แม๎ ไมํอาจเทยีบหน่ึงในล๎าน เพลงบรรเลงเปียโน √

5 ธงนําชวิีต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)มีที่ไหนในโลกโชคดีเทาํบ๎านของเรา เพลงบรรเลงเปียโน √

6 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน เพลงบรรเลงเปียโน √

7 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนให๎เรายิ้มสู ๎ได๎เรียนได๎รู๎ เพลงบรรเลงเปียโน √

8 พระราชาผ๎ูทรงธรรม เราจะครองแผํนดินโดยธรรม คือถ๎อยคํา เพลงบรรเลงเปียโน √

9 ในหลวงของแผํนดิน (ละครสีแ่ผํนดิน)มอง เห็นพระเจ๎าอยูํหัว ทาํมกลางคนมืดมัว เพลงบรรเลงเปียโน √

10 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในป่าเขา เพลงบรรเลงเปียโน √

11 รอยเทา๎พํอ รอยเทา๎ของพํอนําทางให๎เรา เพลงบรรเลงเปียโน √

12 เหตุผลของพํอ "ในหลวงอยําทิ้งประชาชน"มีบางคนตะโกน เพลงบรรเลงเปียโน √

13 เลําสูหํลานฟ๓ง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไว๎หน๎ารูปในหลวง เพลงบรรเลงเปียโน √

14 รอยเทา๎ของพํอ แผํนดินสดุสายตา ขอบฟ้าสดุแสนไกล เพลงบรรเลงเปียโน √

15 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ เพลงบรรเลงเปียโน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559185 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ต๎นไม๎ของพํอ นานมาแล๎วพํอได๎ปลูกต๎นไม๎ไว๎ให๎เรา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

2 ของขวัญจากก๎อนดิน เราทกุคนก็เหมือนก๎อนดินแคํก๎อนหน่ึง เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

3 รูปที่มีทกุบ๎าน ตั้งแตํเล็กยังเคยได๎ถามแมํวํา บนข๎างฝา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

4 เดินตามพํอ แม๎ ไมํอาจเทยีบหน่ึงในล๎าน เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

5 ธงนําชวิีต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)มีที่ไหนในโลกโชคดีเทาํบ๎านของเรา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

6 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

7 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนให๎เรายิ้มสู ๎ได๎เรียนได๎รู๎ เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

8 พระราชาผ๎ูทรงธรรม เราจะครองแผํนดินโดยธรรม คือถ๎อยคํา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

9 ในหลวงของแผํนดิน (ละครสีแ่ผํนดิน)มอง เห็นพระเจ๎าอยูํหัว ทาํมกลางคนมืดมัว เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

10 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในป่าเขา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

11 รอยเทา๎พํอ รอยเทา๎ของพํอนําทางให๎เรา เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

12 เหตุผลของพํอ "ในหลวงอยําทิ้งประชาชน"มีบางคนตะโกน เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

13 เลําสูหํลานฟ๓ง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไว๎หน๎ารูปในหลวง เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

14 รอยเทา๎ของพํอ แผํนดินสดุสายตา ขอบฟ้าสดุแสนไกล เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

15 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ เพลงบรรเลงกีตาร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559183 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ต๎นไม๎ของพํอ นานมาแล๎วพํอได๎ปลูกต๎นไม๎ไว๎ให๎เรา Music Box √

2 ของขวัญจากก๎อนดิน เราทกุคนก็เหมือนก๎อนดินแคํก๎อนหน่ึง Music Box √

3 รูปที่มีทกุบ๎าน ตั้งแตํเล็กยังเคยได๎ถามแมํวํา บนข๎างฝา Music Box √

4 เดินตามพํอ แม๎ ไมํอาจเทยีบหน่ึงในล๎าน Music Box √

5 ธงนําชวิีต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)มีที่ไหนในโลกโชคดีเทาํบ๎านของเรา Music Box √

6 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน Music Box √

7 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนให๎เรายิ้มสู ๎ได๎เรียนได๎รู๎ Music Box √

8 พระราชาผ๎ูทรงธรรม เราจะครองแผํนดินโดยธรรม คือถ๎อยคํา Music Box √

9 ในหลวงของแผํนดิน (ละครสีแ่ผํนดิน)มอง เห็นพระเจ๎าอยูํหัว ทาํมกลางคนมืดมัว Music Box √

10 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในป่าเขา Music Box √

11 รอยเทา๎พํอ รอยเทา๎ของพํอนําทางให๎เรา Music Box √

12 เหตุผลของพํอ "ในหลวงอยําทิ้งประชาชน"มีบางคนตะโกน Music Box √

13 เลําสูหํลานฟ๓ง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไว๎หน๎ารูปในหลวง Music Box √

14 รอยเทา๎ของพํอ แผํนดินสดุสายตา ขอบฟ้าสดุแสนไกล Music Box √

15 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559182 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ต๎นไม๎ของพํอ นานมาแล๎วพํอได๎ปลูกต๎นไม๎ไว๎ให๎เรา เพลงบรรเลง √

2 ของขวัญจากก๎อนดิน เราทกุคนก็เหมือนก๎อนดินแคํก๎อนหน่ึง เพลงบรรเลง √

3 รูปที่มีทกุบ๎าน ตั้งแตํเล็กยังเคยได๎ถามแมํวํา บนข๎างฝา เพลงบรรเลง √

4 เดินตามพํอ แม๎ ไมํอาจเทยีบหน่ึงในล๎าน เพลงบรรเลง √

5 ธงนําชวิีต (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)มีที่ไหนในโลกโชคดีเทาํบ๎านของเรา เพลงบรรเลง √

6 ลูกไม๎ของพํอ (ละครลูกไม๎ของพํอ) พํออดทนตรากตรํา เพื่อเรามานาน เพลงบรรเลง √

7 ในหลวงในดวงใจ ใครที่สอนให๎เรายิ้มสู ๎ได๎เรียนได๎รู๎ เพลงบรรเลง √

8 พระราชาผ๎ูทรงธรรม เราจะครองแผํนดินโดยธรรม คือถ๎อยคํา เพลงบรรเลง √

9 ในหลวงของแผํนดิน (ละครสีแ่ผํนดิน)มอง เห็นพระเจ๎าอยูํหัว ทาํมกลางคนมืดมัว เพลงบรรเลง √

10 ตามรอยพระราชา ทําไมพระราชาเดินไปในป่าเขา เพลงบรรเลง √

11 รอยเทา๎พํอ รอยเทา๎ของพํอนําทางให๎เรา เพลงบรรเลง √

12 เหตุผลของพํอ "ในหลวงอยําทิ้งประชาชน"มีบางคนตะโกน เพลงบรรเลง √

13 เลําสูหํลานฟ๓ง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไว๎หน๎ารูปในหลวง เพลงบรรเลง √

14 รอยเทา๎ของพํอ แผํนดินสดุสายตา ขอบฟ้าสดุแสนไกล เพลงบรรเลง √

15 ล๎นเกล๎าเผําไทย ล๎นเกล๎า เผําไทย ศูนย๑รวมใจคนไทยทั้งชาติ เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/MUSIC ALL HITS 2

เพลงบรรเลง ต้นไม้ของพ่อ

เพลงบรรเลงกีตาร์ ต้นไม้ของพ่อ

เพลงบรรเลงเปียโน ต้นไม้ของพ่อ

เพลงบรรเลง MUSIC BOX ต้นไม้ของพ่อ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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รหัสปก CD G0259593 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ลาบานูน √

3 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

4 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

5 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

6 หลุมรัก ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

7 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

8 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

9 ยินยอม (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

10 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

11 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

12 อยูํบํารุง วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ X

13 ร๎ายๆ Mahafather X

14 คิดไปเอง หํางไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝ๓น หยดนํ้าตา NOS √

15 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

16 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

17 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

18 พูดผํานกําแพง คนบางคนเฝ้าบอกบางคํา พยายามให๎เธอ ป๓้น Basher √

19 รักเธอคนเดียวเทาํน้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําให๎ฉันเข๎าใจ ในคําวํารักที่ Yes'sir Days √

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

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

22 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

23 ปิดบัง (ล.เพลิงนารี) ทกุ ทกุชวํงวันเวลาที่ผํานมา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

24 ไว๎อาลัย ฉันรู๎วําเธออํอนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

25 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

26 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

27 ฉันมาบอกวํา Season Five X

28 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมํสําคัญ กัน นภัทร √

29 ถลํา ในค่ําคืนที่ความต๎องการมันรุมเร๎า บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

30 ทําไมต๎องรัก (ประกอบซีรี่ส๑นํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมํเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

31 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรู๎ที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตน๑ พิบูลภานุวัธน √

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

33 รักไปเจ็บไปไมํเอา ถ๎าเธอไมํควรลืม ฉันก็ไมํควรจํา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

34 ขอโทษที่รักเธอ ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเทาํน้ันและมันจะเป็น แกงสม๎ THE STAR √

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

36 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

37 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

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

39 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

40 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

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

42 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

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

44 ตัวละครลับ ไมํต๎องรู๎วําฉันเป็นใคร ไมํต๎องคิดวํา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

45 เธอต๎องมีฉัน(YOU NEED ME) TATTOO COLOUR X

46 มันถูกอยูํแล๎ว สงิโต นําโชค X

47 รอฉันอยูํตรงน้ัน คชา นนทนันท๑;ฟ๓กกลิ้ง ฮีโรํ X

48 ใครเจ็บกวํา ETC X

49 ปลํอย(Noise) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

50 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259570 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

2 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

3 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

4 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

5 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

7 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

11 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

12 รองูเข๎าฝ๓น หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝ๓น หญิงลี ศรีจุมพล √

13 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

15 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

19 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

ลูกทุ่งแกรมม่ี โกลด์ จัมโบ้ฮิต 7

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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20 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

21 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

22 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนํุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรู๎ใจ พี สะเดิด √

24 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

25 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

27 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

28 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

29 ชอบทําให๎คนคิดถึง แคํได๎ยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชา๎ความเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

32 อยําทําอยํางน้ีกับคนที่เธอไมํรัก ลืมไปหรือเปลําวําเราไมํได๎รักกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

34 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

36 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

37 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

38 ชวํยขุดหลุมฝ๓งถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

39 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟ๓ง ตั๊กแตน ชลดา √

41 คําวําไมํวํางคือข๎ออ๎างของคําวําไมํรัก มีคนที่รักแตํฉันทําไมยังต๎องเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

42 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

43 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

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

45 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

46 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

47 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

48 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

49 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

50 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259589 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 สขุใจ ทําใจให๎มันสนุก ยิ้มแย๎มตลอดไป อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 ขอมือเธอหนํอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

3 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

4 วันของเรา ถึงวันที่เราใฝ่และฝ๓น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

5 สองเราเทาํกัน (พูด) วันเวลาของเราน้ัน เรวัต พุทธินันทน๑ √

6 แบํงฝ๓นให๎กัน มีเธอคนน้ี ที่เดินเคียงไหลํ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

7 ฝ๓น..ฝ๓นหวาน ได๎แตํฝ๓นหวาน ได๎แตํเพ๎อไป ผุสชา โทณะวณิก √

8 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

9 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

10 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

11 ค่ําน้ี ค่ําน้ีฉันจะมีรักให๎ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

12 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูํเดียว ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

13 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

14 สญัญาต๎องเป็นสญัญา ได๎บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให๎จําเอาไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

16 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนํุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เทเรซํา อากิลําร๑ √

17 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผ๎ูหญิงหน่ึงคนคงต๎องการผ๎ูชาย นันทนา บุญ-หลง √

18 แนํใจวํารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมํใชคํนที่ฉันใฝ่ฝ๓น เธอไมํใชํ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

19 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

20 กวําจะรัก แตํกํอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ๑ วาย แซด √

21 ทอฝ๓น ทลีะนิด ทลีะน๎อย สนิจัย หงษ๑ไทย(เปลํงพานิช) √

22 สองเวลา ถึงแม๎เราจะหํางกันไป ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

23 รักเราไมํเกําเลย (รักของเรายังใหม)ํ จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

24 รักเธอมากกวํา Acoustic Version (รักในรอตํางก็รักกัน ตํางก็รู๎กัน เรวัต พุทธินันทน๑ √

25 ฝากฟ้าทะเลฝ๓น มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

26 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

27 อุํนใจ (ละครรักคุณเทาํฟ้า) วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

28 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ป๓่น) √

29 อีกนิดนึง เบียดเข๎ามาซิเธอ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

30 ไม๎วิเศษ หากวําฉันมีไม๎วิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

31 วันวาน ใครก็เคยได๎ทําผิดไป จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

32 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

33 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัต๑ โชติกุล √

34 รัก..โลกาภิวัตน๑ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง โลกเบี้ยว √

35 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

36 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมํรู๎วําเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

37 ทําไมต๎องเธอ ก็มันไมํอยากรู๎ ก็มันไมํอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

38 พรุํงน้ีจะรักฉันไหม ทกุสิง่ดีดี ที่เธอและฉัน สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

39 สองเรา ในยามที่สองเราหํางไกลกันเหลือเกิน RRR&B;เทเรซํา อากิลําร๑ √

ของขวัญวันสุขใจ
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40 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผํานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

41 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

42 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

43 รักเธอได๎ไหม ฉันรักเธอได๎ไหม บอกวําฉันรัก ทาทา ยัง √

44 มีวันน้ีเพราะมีเธอ บนเสน๎ทางที่ยาวไกล ไมํเคยจะลืม นัท มีเรีย √

45 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

46 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศร๎า นันทดิา แก๎วบัวสาย √

47 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน อัสนี โชติกุล √

49 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง PETER CORP DYRENDAL √

50 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259590 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรู๎วําเธอคงจะข๎องใจ มีอะไรในกลํอง นัท มีเรีย √

2 จะเอาจากไหน อยากให๎ใจฉัน รู๎สกึกับเธอเหมือนเดิม ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

3 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

4 พอแล๎ว พอแล๎ว เพียงพอแล๎ว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

5 ไมํมีอีกแล๎ว รู๎ดีวําเธอได๎เปลี่ยนไปแล๎ว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

6 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย ใหมํ เจริญปุระ √

7 เวลาไมํชวํยอะไร มันคือนํ้าตาที่ฉันยังคงเสยีไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

8 ขอเวลาตั้งตัว รู๎วําเธอเปลี่ยนไป แตํเพิ่งรู๎สกึตัวไมํ มาชาํ วัฒนพานิช √

9 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

10 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร๑ สจัจกุล √

11 พูดไมํออก เธอเอํยออกมาวําลากํอน สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

12 ถูกอยูํแล๎ว ได๎ฟ๓งคําลา ที่เธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

13 นํ้าน๎อย แพ๎ไฟ เติมใจเธอด๎วยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ต๎าร๑ √

14 บอกได๎ไหม คนไมํเคยยอมใคร ไมํเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

15 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รู๎ตัวดี วําฉันคือใคร คนที่ทํา ได๎เพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

16 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ให๎เหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

17 แคํกระจกกั้น ยิ่งเราใกล๎กันเพียงใด ก็เหมือนวําใจ บี นํ้าทพิย๑ จงรัชตวิบูลย๑ √

18 กลับไปไมํเหมือนเดิม ที่จริงก็รู๎นะ วําเธอลืมฉันแล๎ว นิหนํา สฐุิตา เรืองรองหิรัญญา √

19 พูดไมํออก อยากมีถ๎อยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญําญ๋ิง √

20 ฟูมฟาย อยากปรับความเข๎าใจ จึงอยากออกไป อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

21 ให๎ความหวังทําไม จุดอํอนในใจเธอ ก็คือความเห็นใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

22 ตอบได๎ไหม เธอบอกไมํได๎ตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

23 อยากจะร๎องไห๎ ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหมํ เจริญปุระ √

24 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

25 เติมไมํเต็ม ใครมา เป็นอยํางฉัน ก็คงมีวันทอ๎แท๎ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

26 แคํเสยีใจ ไมํพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

27 เต็มใจจะสญูเสยี อยํากลัวทําฉันเจ็บ นันทดิา แก๎วบัวสาย √

28 เธอบอกให๎ลืม เธอมาบอกลา บอกให๎ บุปผา ธรรมบุตร √

29 สงสารกันหนํอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

30 น๎อยไปอีกหรือ น๎อยไปอีกหรือที่ให๎ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

31 ห๎ามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟ้า สนิจัย หงษ๑ไทย(เปลํงพานิช) √

32 คิดไมํถึง กวําจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

33 แอบเจ็บ เพื่อนเขามางานเลี้ยง เอ็กซ๑ วาย แซด √

34 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ มาชาํ วัฒนพานิช √

35 ทําไมเป็นคนแบบน้ี โกรธตัวเอง วําตัวเอง เห็นไหมที่เรา นิโคล เทริโอ √

36 เทนํ้าบนกองทราย อยูํกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

37 อยําปลํอยให๎เขาเห็นนํ้าตา เมื่อเขามีเสน๎ทางของเขา BUDOKAN √

38 อกหักใชไํหม อกหักใชไํหม เธอถึงเศร๎าซึมอยํางน้ี ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

39 แลกด๎วยนํ้าตา (LET ME CRY) ฉันรู๎ดี วําคงต๎องทําใจ เมื่อมันมาถึง อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

40 อยําทําร๎าย วันที่เคยมีกัน วันที่เรามีกัน ANNITA √

41 อยํากลับไป ลืมตาข้ึนมาพร๎อมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

42 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

43 เคยไปทําเธอตอนไหน อยูํอยูํ จะนึกรัก ก็บอกคําวํารัก ZA ZA √

44 เสยีงเล็กๆ เสยีงเล็กๆของฉัน ที่ดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรต)ิ √

45 เพื่อนเทาํน้ัน เพื่อนเทาํน้ัน แคํเพื่อนเทาํน้ัน Teen 8 Grade A √

46 ปลํอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

47 พี่ชาย..(ที่ไมํแสนด)ี เธอเดินเข๎ามา เพื่อบอกกับฉันวําต๎องไป ญาญําญ๋ิง √

48 แคํอยากจะบอก เธอแคํรับฟ๓ง เธอไมํต๎องตอบ บัวชมพู ฟอร๑ด √

49 ขําวร๎าย เธออยูํกับฉัน แตํวํามันชาํงดูเย็นชา ไบรโอน่ี √

50 ผ๎ูชายคนน้ันฉันให๎เธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259603 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 อยากได๎ยินวํารักกัน สิง่ที่ฉันไมํรู๎ สิง่ที่ฉันไมํคํอยรู๎ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

2 อยําดีกวํา คิดมานาน เราเฝ้ามองมานาน ไมโคร √

3 อะไรก็ยอม อยําโกหกฉัน อยําทําอยํางน้ัน LOSO √

4 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

5 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

6 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

ร็อกหัวแถว 2

ของขวัญวันปวดใจ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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7 เพื่อเธอคนเดียว คนมีชวิีตที่มืดมน คนอยํางฉันแคํคน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

8 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราได๎เจอะกันวันน้ัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

9 หนังสอืรุํน เปิดออกมาดูโดยไมํตั้งใจ วําจะได๎เจอ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

10 สญัญาปากเปลํา แม๎วําเราเคยตกลงกันไว๎ นูโว √

11 ดาวดวงน๎อย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 ถ๎าเธอต๎องการ ถึงแม๎เจ็บช้ํา ถึงแม๎ร๎อนรน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

14 เกี่ยวก๎อย ฉันยังคงภักดีตํอเธอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล X

15 เติมนํ้ามัน รู๎ไหมเวลาเธอ ไมโคร √

16 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

17 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน อัสนี โชติกุล √

18 เคยบอกวํารักกัน เธอไมํเข๎าใจกับความหํวงใยที่ให๎เธอ LOSO √

19 ทําได๎หรือเปลํา เธอกลับมาวันน้ี นูโว √

20 คนไมํมีสทิธิ์ อยูํอยํางคนไมํมี ไมโคร √

21 อยากให๎อยูํด๎วยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู๎ใจ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

22 เสยีคน เหมือนนกที่เริ่มบิน ก็เจอพายุฝนจนหลงทาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว √

24 ฉันเสยีเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

25 ฝากรอยเทา๎ เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนํุย) √

26 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง LOSO √

27 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ๎ ไมโคร √

28 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแล๎ว ให๎แล๎วกันไปเลย ให๎ถือวํา จิรศักดิ์ ปานพุํม √

29 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหํวงใย หากวันหน่ึง นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

30 ร่ําไร ยังจําได๎ไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

31 เหตุผล ไมํต๎องถามเลย วําฉันรักเธอ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

32 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 คนมันไมํใชํ ฉันทุํมเท หมดเลยทกุอยําง ยิ่งนาน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

34 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว √

35 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

36 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

37 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

38 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัต๑ โชติกุล √

39 ขบวนสดุทา๎ย เหงาที่มาเฝ้ายืนรอ ทอ๎ที่ต๎องเสยีเวลา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

40 เศษ มีแค1ํสลึง เมื่อกํอนก็ยังมีคํา ธนพล อินทฤทธิ์ √

41 คําเดียว ปากคนอยํางฉัน กับคําหวานหวาน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

42 พันธ๑ทพิย๑ ก็วําจะชวนเธอไปดูหนัง และวําจะชวนเธอ LOSO √

43 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

44 หมาเหําเครื่องบิน อาจฟ๓งไมํมีเหตุผลเทาํไหรํ ก็ฉันไมํมี LOSO √

45 ดอกเดียว เก็บดอกไม๎ริมทางมาฝาก อยากให๎รับ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

46 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

47 เย๎ เย รู๎ไว๎เหอะ ถ๎าเธอไปดีและมีสขุ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

48 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

49 หมื่นฟาเรนไฮต๑ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

50 สายลํอฟ้า ไมํเคยกลัวฝน และไมํกลัวฟ้า อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

51 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259566 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/12/2559 1 คาถามหานิยม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

รหัสปก DVD G1159064 2 จดหมายจากแนวหน๎า กลางดงควันปืน พี่เฝ้ายืนสูเ๎หลําร๎าย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

3 ทหารใหมํไปกอง โบกมือหยํอยๆ บอกน๎องจะไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

4 นครโคราช โอ๎น๎องเอย..ไมํนึกเลยจะเป็นไปได๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

5 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

6 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนํุมลุํมเจ๎าพระยา ลํองเรือไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

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

8 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากป๓กป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

9 จูบไมํหวาน จูบพี่หวานน๎อยไปหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

10 อยํามาคิดถึงฉันเลย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

11 รักเกําที่บ๎านเกิด พี่จากบ๎านนามาห๎าหกปี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

12 รักจางที่บางปะกง ใฝ่พะวงหลงเฝ้าสาวเจ๎า จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

13 ข่ีเก๐งอยําลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

14 ขาดคนหุงข๎าว บ๎านพี่ขาดคนหุงข๎าว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

15 ชวนน๎องแตํงงาน ทําไมน๎องไมํแตํงงาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

16 กลํอมหอ ฝากเพลงแทนเครื่องตีสซีอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

17 เรือนหอนํ้าตา พี่ปลูกเรือนหอริมบํอนํ้าตา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

18 สงํแอ๐วเรียนราม ขับรถสองแถวสงํแอ๐วเรียนราม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

19 ผ๎ูเสยีสละ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

20 ทหารอากาศขาดรัก ไกลสดุสายตาขอบฟ้าสคีราม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 ทหารพิการรัก ฉันเองต๎องถูกญาติเธอกีดกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

22 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

23 เผลอใจรัก เผลอใจใฝ่ปองจึงหมองหมํน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

24 เสยีงขลุํยเรียกนาง เสยีงขลุํยครวญหวนมา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

25 อกหักซ้ําบ๎อยบํอย ยอมรับวําซื่อเกินไป จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

ช่ือเพลง
ที่สุดเพลงดัง หัวแก้วหัวแหวน ก็อท
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26 ไอ๎หนํุมทุํงกระโจมทอง หนํุมทุํงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลํอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

27 ฝากใจไว๎ที่อีสาน ฝากดวงใจดวงน้ีไว๎ที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

28 กอดไมํถอดแขน แมํแก๎มขาวๆ รักเจ๎าเข๎าแล๎ว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

29 กอดแก๎จน มา นะ หน๎ามน ขอกอดแก๎จนสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

30 รักข๎ามคลอง บ๎านน๎องอยูํฝ๓่งขโน๎น บ๎านพี่อยูํฝ๓่ง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

31 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเป็นความ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

32 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอ๐ยสงสยัไมํเคยมีแฟน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

33 รักเธอเทาํฟ้า ฉันรักเธอเทาํฟ้าปรารถนาเธอ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

34 พี่มีแตํให๎ พี่คนน้ีน้ันมีแตํให๎ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

35 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนํอยนะกลอยใจพี่ หํางกันอยํางนี จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

36 ทุํงร๎างนางลืม มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

37 ห๎องนอนคนจน ห๎องนอนของคนจนๆ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

38 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

39 ไอ๎หนํุมตู๎เพลง ผมจีบสาวไมํเกํง ต๎องใชต๎ู๎เพลงเป็นสือ่ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 หลงเสยีงนาง ลา ลา ลา แวํวสําเนียงเอียงหูก็รู๎วํานาง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

41 ชมุทางเขาชมุทอง จากเธอที่ชมุทางเขาชมุทอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

42 ปูไขํไกํหลง ชาํงเถอะคนงาม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

43 ฮักสาวขอนแกํน ไปทั่วแคว๎นแดนอิสาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

44 ฉันทนาที่รัก ปิดไฟใสกํลอนจะเข๎ามุ๎งนอน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

45 นางฟ้ายังอาย โอ๎ยอดกัลยาเจ๎าเกิดมาจากไหน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

46 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

47 เทพธิดาผ๎าซิ่น วํางจากงานหวํานไถ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

48 สาวผักไหํ โอกาสหน๎าพี่จะมาหาใหมํ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

49 คิดถึงพี่หนํอย พี่จนไปหนํอยถึงคอยไมํไหว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259591 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

2 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

3 ไมํรัก...ก็บ๎า เดิมทเีดียวไมํเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

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

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

6 วํางเมื่อไรมาอีกนะ วํางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

7 เจ็บนิด..นิด โนํนก็ไมํดี ฉันคงไมํดีเทาํไหรํ ญาญําญ๋ิง √

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

9 เชา๎ไมํกลัว ตาตํอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

10 รู๎ตัวมั๊ย รู๎มั๊ย เธอนํะเคยรู๎มั๊ย ZA ZA √

11 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ ไบรโอน่ี √

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

13 ประวัติศาสตร๑ แตํกํอนอาจจะต๎องยอม คริสตินํา อากีลําร๑ √

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

15 อยําทํา อยําทํา บอกคนน้ี และบอกกับคนน้ัน นัท มีเรีย √

16 อีรุงตุงนัง เคยได๎ยินวําเธอ มีใครๆวํุนวาย ญาญําญ๋ิง √

17 ติ๊กต็อก เงยหน๎าดูนาฬิกา ฟ๓งเสยีงเจ๎านาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

18 จ๏ะจ๐าหนํอยนะจ๏ะ ทํายังไงไมํเป็นไมํเป็นเลยจริง ไบรโอน่ี √

19 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

20 ไมํรักได๎ไง เธอโทรมาแตํเชา๎คุยกันให๎ฉัน พุฒิพงศ๑ ศรีวัฒน๑(ลีโอ พุฒ) √

21 พรหมลิขิต ตามมานาน ติดใจเธอคนน้ี นาวิน ต๎าร๑ √

22 SURPRISE ใครก็ไมํคิดวําเธอจะมาเจอฉัน ZA ZA;BUBBLE GIRLS √

23 ไดโนเสาร๑ ไดโนเสาร๑ เจ๎าไดโนเสาร๑ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

24 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

25 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

26 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

27 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

28 กลับกลอก บอกคนโน๎น บอกคนน้ี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

29 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

30 ฟ้ากับตะวัน ฟ้า เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป นัท มีเรีย √

31 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุข๑เมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

32 พูดไมํออก อยากมีถ๎อยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญําญ๋ิง √

33 อยํากลับไป ลืมตาข้ึนมาพร๎อมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

34 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย ZA ZA √

35 นํ้าน๎อย แพ๎ไฟ เติมใจเธอด๎วยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ต๎าร๑ √

36 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

37 เข๎าใจใชไํหม รู๎มั๊ย ทกุครั้งตอนที่เธอมองสบตา ZA ZA √

38 ฝ๓นกลางวัน ฉันยังคงสงสยั รู๎สกึอยูํไมํหาย ไบรโอน่ี √

39 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

40 สวํนเกิน ยอมทั้งใจ ยอมทกุอยําง ยอมทกุทาง ญาญําญ๋ิง √

41 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รู๎ตัวดี วําฉันคือใคร คนที่ทํา ได๎เพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

42 เพิ่งเข๎าใจ รักของเธอ ที่เธอให๎ฉัน นาวิน ต๎าร๑ √

43 นอนไมํหลับ จะเจอใครๆ ไมํเคยจะสบัสน ZA ZA √

44 คิดถึงกันบ๎างไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลํา เจสนั ยัง √

45 ขําวร๎าย เธออยูํกับฉัน แตํวํามันชาํงดูเย็นชา ไบรโอน่ี √

Club 90's
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46 เธอคงไมํรู๎ อาจจะดูวําเฉยเมย ZA ZA √

47 อยําซื้อเวลา เราเจ็บกันพอหรือยัง ลองถามตัวเอง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

48 พี่ชาย..(ที่ไมํแสนด)ี เธอเดินเข๎ามา เพื่อบอกกับฉันวําต๎องไป ญาญําญ๋ิง √

49 ความผิดติดตัว โปรดอยําทําเย็นชากับฉัน ไมํอยากเห็น ZA ZA √

50 เจ็บไปเจ็บมา อยูํกับเธอแล๎วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559122 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 เงียบๆ คนเดียว อยํามาให๎เจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

2 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

3 คนที่ยืนตรงน้ี(Ost.แอบรักออนไลน๑) ยิ่งได๎เจอยิ่งหว่ันไหว เหมือนใกล๎กัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

4 ไมํมีใครแทนใครได๎ เธอไมํบอกก็จะไมํถาม..เขาน้ันทําอะไร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

5 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ณัฐ ศักดาทร √

6 มีแตํคิดถึง เหมํอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง Calories Blah Blah X

7 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น Jetset'er √

8 ไมํอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสยีงหัวใจสะทอ๎น อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

9 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมํรู๎ วําที่เป็นอยูํ ที่เรา สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

10 รักปาฏิหาริย๑ (ละครรักปาฏิหาริย๑) ในวันที่ทอ๎งฟ้าสหีมํน ต๎องเจอกับหยาดฝน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

11 องศาที่ตํางกัน บางเวลาไมํเคยจะคิดวําชวิีตน้ีจะพบกับ DA endorphine X

12 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน กัน นภัทร √

13 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง หน่ึง ETC √

14 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

15 ใครสกัคน เคยมีบางคน ที่ฟ้าบังเอิญให๎เจอะกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

16 รอเธอหันมา รู๎อะไรหรือเปลํา วํามีใครสกัคน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

17 ซื้อกุหลาบให๎ตัวเอง กุหลาบแดงยังไงก็ดูสวยดี สือ่ความหมาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

18 แคํกระจกกั้น (Live Audio) ยิ่งเราใกล๎กันเพียงใด ก็เหมือนวําใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

20 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

21 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

22 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง POTATO √

23 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ 25 Hours √

24 กลับไมํได๎ ไปไมํถึง ฉันรู๎วําเธอรู๎ และฉันก็ดูรู๎ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;หนํุม กะลา √

25 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ ณัฐ ศักดาทร;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

26 อยูํอยํางเหงาเหงา รู๎สกึบ๎างไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมํคํอย กัน นภัทร √

27 หัวใจไมํอยูํกับตัว รู๎วําฉันไมํควรคิดถึง รู๎วําฉันไมํควร จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

28 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟ๓ง ความจริงที่เธอ ณัฐ ศักดาทร √

29 เติมไมํเต็ม ใครมา เป็นอยํางฉัน ก็คงมีวันทอ๎แท๎ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

30 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี 25 Hours √

31 จากน้ีไปจนนิรันดร๑ แคํได๎มองตาเธอในวันน้ัน จากที่เรา Jetset'er √

32 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

33 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑ √

34 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย กะลา √

35 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม มาตัง ระดับดาว √

36 กลัวความมืด เพิ่งรู๎กลางคืนเงียบงัน..และทําให๎ใจ บอย Peacemaker √

37 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

38 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง กัน นภัทร √

39 ฝ๓งไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259599 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

2 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

3 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง แชมํ แชมํรัมย๑ √

4 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

5 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

6 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

7 ปวดใจ อยูํอยูํกันไปไมํมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

8 เกลียดเพลงรัก น่ังฟ๓งบทเพลงอยูํกับเพลงรัก ที่เธอ Pancake √

9 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

10 เจ็บใจ ในความเป็นจริงชวิีตคนเราต๎องก๎าวไป LOSO √

11 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 คนทั้งคน ไมํจําเป็นต๎องเสยีใจ ไมํต๎อง ไท ธนาวุฒิ √

13 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไว๎กํอนอยําเพิ่งทุํมเทให๎ฉันเลย กะลา √

14 คนนํารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

15 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

16 ไมํมาก็คิดถึง ไมํมาก็คิดถึง จึงต๎องมาหา กะลา √

17 คนคนน้ี เธอมาลาจากกันวันน้ี ฉันเข๎าใจได๎ดี พลพล √

18 รักเป็นเชนํใด ถามใจตัวเองเมื่อใจต๎องหว่ันไหว เมื่อรัก วง สบิล๎อ √

19 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอได๎ทําให๎ฉันเห็นมัน SYAM √

20 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

21 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน นา'กา √

22 เจียมตัว ฉันเองไมํกล๎าพอ ไปคิดคูํเธออยํางน้ัน SYAM √

23 ขาดใจ อาจเป็นเพราะฉันมีเพียงแคํใจ Pancake √

Cover Night รักเราไม่เทา่กัน

ร็อกติดดิน ฮิตตลอดกาล
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24 คนเจียมตัว เอื้อมไมํถึงรู๎ตัวฉันดียังไกลหําง SO COOL √

25 รอ ปิดตัวเองให๎มืดมน อยํางคน กะลา √

26 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

27 เขียนใจให๎เป็นเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

28 ไมํต๎องเสยีใจ ฉันไมํสนเขาวําเธออยํางไร ฉันไมํสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 จริงใจไมํจริงจัง เธอไมํเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมํเคย Pancake √

30 ซากอ๎อย อาจเป็นนิยามของความรักที่ต๎องจบ SO COOL √

31 แก๎วตาขาร็อค เจ๎าทิ้งพี่ไปไมํลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

32 คนรักกัน กี่วัน กี่วันมาแล๎วที่ไมํเจอ I-ZAX √

33 เลิกแล๎วตํอกัน ฉันวําเราจะไปด๎วยกันไมํได๎ ก็เลยต๎อง LOSO √

34 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

35 ขอถามเข๎าประเด็น คิดหนัก กํอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

36 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

37 คนถัดไป อยําให๎ฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

38 ดอกไม๎กับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝ้ารอ I-ZAX √

39 ถ๎าเธอหลายใจ ถ๎าเธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

40 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามนํ้าตาริน พลพล √

41 วันสขุ กํอนจะมาเจอเธอ เจอะแตํความทกุข๑ใจ ไท ธนาวุฒิ √

42 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนร๎องไห๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

43 กรุณาฟ๓งให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

44 น๎องรักนักร๎อง ฉันน้ันทุํมเท เทให๎เธอไปทุํมทิ้ง วาสนา √

45 นําน่ีนําว ไมํได๎แกล๎งน่ีนา ไมํได๎บ๎าได๎บอ TAXI √

46 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

47 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

48 อยากเกิดเป็นคนหลายใจ ตั้งแตํที่รักเธอ ก็ไมํเคยรักใคร กะลา √

49 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

50 ทําอะไรสกัอยําง หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559186 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 คนกับหมา ชวิีตฉันมีแตํหมาพาไป พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

2 ดาวน๑สาว ไอ๎ไขํน๎ุยเป็นหนํุมมีหัวใจแตํไมํมีเงิน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

3 คนจนรุํนใหมํ ยอมทกุข๑ยอมทน ยอมให๎คนเขาหมิ่น พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

4 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

5 ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

6 จูบฟ้าฝากดิน ช.จําจากจร ต๎องนอน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

7 ด.ญ.ปรางค๑ ขยะในถังที่ตั้งริมทาง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

8 นกละเมอ รักจากไปไกลๆ หําง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

9 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

10 ตังเก ฉันเกิดอยูํแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

11 ฝ๓นไปเถอะ ฝ๓นไปเถอะ จะฝ๓นอะไร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

12 มีสขุบนทกุข๑ ฉันมีความสขุบนความทกุข๑ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

13 ลุงใส ลุงใสแกเมาไมํสรํางตอน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

14 ยิ้มเหงาๆ เศร๎างามๆ ยิ้มเหงาๆ เศร๎าพองามๆ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

15 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

16 แมํ นํ้าค๎างยังหยดไหล นํ้า พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259571 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 เขาเหงาแตํอ๎ายเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

3 เหงาที่ไร๎เงาอ๎าย ฝน ธนสนุทร X

4 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

6 ถ๎าเธอไมํเหงาฉันก็ไมํเหงา ไชโย ธนาวัฒน๑ X

7 ฉันแคํเหงา เขาแคํปลอบ อาจเป็นเพราะวํานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

8 ตัวไกลใจเหงา สรุิยันจันทราที่จากฟ้ายังมีเวลามาเยือน ฝน ธนสนุทร X

9 ลมความคิดถึง ไชโย ธนาวัฒน๑ X

10 อยากบอกวําอ๎ายเหงา ออกมาหาอ๎ายจั๊กคราวได๎บํ อ๎ายสน่ัิงรอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 มีคนเหงารออยูํเบอร๑น้ี กุหลาบบนโต๏ะคอมันตกแตํวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

12 นอนกอดฉันฝ๓นถึงคนอื่น อ๎อมแขนที่เคยอุํนไอที่เคยใชก๎อด เดียร๑ ดารินทร๑ X

13 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูํกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

14 แทนคําวําเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สอํงทาง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

15 จะฝ๓นถึงเธอ แอร๑ สชุาวดี X

16 คอยน๎องกลับใต๎ เอกชยั ศรีวิชยั X

17 ชือ่วําความคิดถึง จา ศุภชยั X

18 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

19 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

20 ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็น ไมํใชแํคํเขาที่เหงาเป็นนะเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 เอารักให๎เขา เอาเหงาให๎ฉัน แคํบอกวําเลิกกัน เธอคิดวํามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

22 เพลงรอที่พุมเรียง หัวใจยังจํา ถ๎อยคํา หนํุมเมืองชมุพร รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

23 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบ๎าน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบ๎าน ตําย อรทยั √

24 แสงเดือนถามขําวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขําว ฝากแสงดาว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

พงษ์เทพ กระโดนช้านาญ บันทกึเพลงชีวิต

รวมฮิตลูกทุ่งเพลง "เหงา"

TRACK

ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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25 แสงจันทร๑บ๎านเขา คนเหงาบ๎านไกล เดินทางแรมรอน จากแกงเห็ดขอน เสถียร ทํามือ √

26 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

27 คนเหงาที่เข๎าใจเธอ ก็ฉันเป็นแคํอีกคนที่เธอข๎องเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

28 อยูํก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมํรัก ไมํแคร๑ ไมํสนใจ เมื่อไหรํ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 อ๎ายแพ๎เขาหรือเจ๎าลําเอียง ไอดิน อภินันท๑ X

30 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 อยูํกับเขาเหงาด๎วยหรือ จบกันไปไหนวําจบกันไง แล๎วทําไม ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

32 เหงาใชไํหมจะไปหา รับรู๎วําหัวใจเธอขาดทนุ นํ้าตาอุํนๆ เสถียร ทํามือ √

33 อยูํกับใครก็ไมํหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุํนไอก็หําง พี สะเดิด √

34 หน๎าไมค๑สายเกํา หน๎าไมค๑สายเกําขอเพลงเศร๎าให๎ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

35 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

36 มากํอนคือแฟนเกํา เมื่อผ๎ูมาใหมํเขาดูใชกํวํา ฝน ธนสนุทร X

37 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวําไมํใชวัํนของเรา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

38 ฉลองวันปราชยั เอกชยั ศรีวิชยั X

39 ผ๎ูแพ๎ขอแคํเบอร๑ เมื่อสทิธิ์ของใจ บํ ไปถึงฝ๓่งของแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

40 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

41 คนไมํพิเศษ เดียร๑ ดารินทร๑ X

42 สารพิษหัวใจ ไชโย ธนาวัฒน๑ X

43 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวําเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

44 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

45 อกหักดีกวําเหงา อกเคยช้ํามากํอน กํอนจะพบเจอกัน บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

46 คนเหงาที่แอบงอน คนอยูํบนฟ้า คงสัง่มาให๎เราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

47 คนเหงา...สาวโรงงาน ชดุโรงงานสเีทา ที่เธอเคยใสทํกุเชา๎ เสถียร ทํามือ √

48 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

49 อยําเสีย่งกับคนเหงา มายิ้มให๎กันทกุวันทกุวันหมายความวําไง แสน (นากา);เดวิด อินธี √

50 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตํหมอน ไมํเคยมี พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259575 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 เพื่อนแท๎ วง กางเกง X

2 จับเธอแก๎ผ๎า วงกลม X

3 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเข๎ามา กล๎วย แสตมป์ √

4 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมํรู๎ต๎องใชนํ้๎าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

5 ตะกอนความคิดถึง เสยีงลมละเมอ ก็เหมือนเสยีงเธอพูด โกไขํ;นายสน √

6 ที่อยูํตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

7 แฟนดีดี แฟนดี ดี มันหาไมํยากหรอก ถ๎าเธอ วง Soman X

8 แฟนเกํา กี่อาทติย๑ตะวันลับลา กี่จันทรายังคงทอแสง กล๎วย แสตมป์ X

9 ขอบคุณที่ทําให๎หายโงํ เก๐ นาโพธิ์ X

10 รักอาฆาต วงพาโล X

11 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรู๎สกึบ๎างไหม วําเราสองคนน้ัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

12 ไมํใชณํเดช ผิดที่ฉันมันไมํหลํอ เธอน้ันมาล๎อวําฉัน วงกลม X

13 อ๎อร๎อก็รัก วี ไอวี X

14 ตะวันตกที่หัวใจ ชวิีตจริงน้ันยิ่งกวําฝ๓นร๎าย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

15 พรุํงน้ีไมํมีเธอ วงพาโล X

16 เพื่อนรํวมทาง มีเพียงคําวํารัก ตอบแทนให๎กับความรัก เทพ มอร๑แกน,เต๎ย วงดนตรี X

17 หัวใจยังอุํนดี ยังเจอะเจอเธอในฝ๓น ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑;กล๎วย แสตมป์ √

18 ยังไมํตายอีกหรือ ยังไมํตายอีกเรอะ ถ๎อยคําที่เธอทกัทาย แชมํ แชมํรัมย๑ √

19 จากโต๏ะข๎างด๎วยความหวังดี น่ันแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไว๎ในผับ นายสน √

20 จุดไฟใต๎ฝน วิธีรักเธอ ไมํต๎องมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

21 โงํเรื้อรัง รู๎แล๎ววําเธอน้ันมีคนใหมํ แตํฉันไมํเคย กล๎วย แสตมป์ √

22 ควายร๎องไห๎ เอฟ วรัญ๒ู วงฟิน X

23 โคตรเจ็บ เธอมาทําให๎ฉันต๎องเสยีใจ เธอมาทําให๎ วงซี๊ดด (Zeed) X

24 คนที่บ๎านไมํสอน หนวด จิรภัทร X

25 ผ๎ูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

26 ไอ๎เทงํมันชวน ไอ๎เทงํมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น โกไขํ;นายสน √

27 คนละเหตุ..แตํผลเดียวกัน จะน๎อยใจ ทําพรือละน๎องเอ๐ย กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

28 หายใจออกก็เหงา หายใจเข๎าก็คิดถึง เธออยูํไหนอยูํไหนหนอ คนเฝ้ารอใจจะขาด แชมํ แชมํรัมย๑ √

29 ทบัไมํร๎อง ทอ๎งไมํรับ วง L.ก.ฮ. X

30 นางฟ้าไมํสาไหร เอฟ วรัญ๒ู X

31 11 คําถาม เค สไมล๑ด๏อก X

32 อีสาวน้ี ไมํเคยจะตายคาอก และไมํเคยต๎องตกม๎าตาย โรจน๑ หนามฮับ X

33 เจ็บเรื้อรัง จากวันน้ันถึงวันน้ี มีแตํความไมํเข๎าใจ วงรถดั้ม X

34 เด็ก วคย.(วิทยาลัยโคนยาง) วงฅนตัดยาง X

35 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไขํ √

36 หวันมุ๎งมิ้ง วงสติ๊เกอร๑ พาราฮัท X

37 สญัญา วงพาโล X

38 ถ๎าน๎องยังโสด ชือ่อะไร ยังไมํต๎องบอกก็ได๎ กล๎วย แสตมป์ √

39 ผมรักตุ๏ด วงจําเป็นฯ X

40 เอาใจฉันไปใสใํจเธอ ถาม วํามีอีกเหลยไหม ที่มันต๎องเสยีหาย โกไขํ;นายสน √

41 โทรผิดหรือคิดถึง ชวํยคนแกํข๎ามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชมํ แชมํรัมย๑ √

42 คําวําไมํวํางคือข๎ออ๎างของคําวําไมํรัก มีคนที่รักแตํฉันทําไมยังต๎องเหงา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

43 เธอมีคําตอบของฉันหรือยัง ก็นานแล๎วหนา ที่ฉันฝากคําถามไว๎ กล๎วย แสตมป์ √

44 คนที่ใชเํป็นได๎แคํชู๎ เย๎เย๎เยเยเฮเย๎เย มาเคาะกะลาให๎หมาดีใจ เอ๐ แกงเน้ือ X

รวมฮิต มิตรรักปักษ์ใต้ ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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45 ให๎เธอไปหมดแล๎ว วงพาสปอร๑ต X

46 ยอมเพราะรัก ก็รักไปแล๎ว รักเธอหมดทั้งหัวใจ เจน จอจาน X

47 คนหน๎าผากเติบ คิดเอาไว๎แล๎วไมํผิด คิดเอาไว๎แล๎ว วงปางนู X

48 ดอกไม๎ที่หายไป เหมือนเธอใชค๎วามหํางเหิน บอกความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

49 เธออายใครไหมที่มีฉันเป็นแฟน วงจําเป็นฯ X

50 ทางผําน แต๏ก สงิขร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559130 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/12/2559 1 สวัสดีปีใหมํ หนาวๆๆๆๆ น่ังๆนอนๆ ต๎องหํมผ๎าหํม ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผํานคืนผํานวัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

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

4 อโรคยาปรมาลาภา อโรคยา ปรมาลาภา อโรคยา ปรมาลาภา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

5 โอ๎ละหนอ...My Love ฝากเอาไว๎กํอนนะ ขอทวัีนน้ีไมํเอาละ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

6 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไข๎จับ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

7 แฟนจ๐า แฟนจ๐าฉันมาแล๎วจ๎ะ อยูํน่ีแล๎วนํะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

8 มาทําไม เดิน...อินางเอ๏ย อิหยังอ๎าย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);จินตหรา พูนลาภ √

9 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคํน้ี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

10 คูํกัด ลิ้นกับฟ๓นพบกันทไีรก็เรื่องใหญํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

11 พูดเลํนเลํน พูดเลํนเลํน เลํนเลํนแกล๎งพูดเลํนเลํน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

12 อาบนํ้า ตอนเชา๎เชา๎ก็ร๎อน น่ันก็ร๎อน ร๎อน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

13 ตะโกนวํารัก...วํารัก ที่รัก..รักเธอ..ได๎ยินไหม Darling oh ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

14 ภารตี โอภารตีนามน้ีเป็นเพียงสมญา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

15 ครั้งเดียวคงไมํพอ เจอะกับเธอในคืนมืดในเงาสลัว ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

16 ชาติกํอนมาล.ี.ชาติน้ีแครอน ชาติกํอนก็เคย ผูกพัน อํะล๎าลันลั้นลา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

17 อยํางแรง อยํางแรงๆๆเจ็บอยํางแรง พี่ไมํได๎ทํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) X

18 ซํอมได๎ มีอะไรมันพังไป เชญิเอามาที่เรา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

19 ซํอมซะให๎เข็ด YA YA YA.......ไมํเอาไหน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

20 ลองซิจ๏ะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วําพี่เป็นหรือไมํ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

21 กอดกัน ตาเรามีสองตาก็ตํางสบตามองดูหน๎ากัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

22 ก็ดี ดีอํะ..ดีนะ..ดี ดี ดี ดี ดี ใครจะวํา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

23 คนป่า อยูํในเมืองนํะปวดหัว ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

24 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมํจาง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

25 เสยีดาย อยากเห็นทอ๎งฟ้าเป็นอยํางวันน้ัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

26 อยากเป็นแฟนเธอ เธอ เธอทําให๎ฉันหัวเราะ เธอเป็นคน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

27 พอจะมีสทิธิ์ไหม เห็นเธอ เห็นเธอแล๎วปวดใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

28 คนข๎างบ๎าน ตื่นแตํเชา๎ก็เห็น ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

29 เต๎นรําทําครัว เปิดตําราทํากับข๎าวตั้งมากมาย กลัวแตํเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

30 ติดอยูํในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

31 ตํอเวลา รักน้ันคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

32 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

33 สองคนกําลังดี ถ๎าจะทําอะไรให๎เป็นชิน้ ทําอะไรให๎ดี ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

34 บอลลูน หากวําใจเป็นเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

35 ขออุ๎มหนํอย มันบังเอิญให๎มาเจอสาวน๎อย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

36 ฝากใจไว๎ ฝากใจไว๎ (ฝากใจไว๎) ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

37 ร๎องเพลงกันหนํอย ขอฝากบทเพลงมาให๎ร๎องจากใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

38 เราจะยิ้มให๎กัน อยูํกับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

39 ความหวังใหมํ (กําลังใจ 2) ในบางเวลาเราเหมือนคนอํอนแอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

40 ชมูือชใูจ ถ๎าใจใครเคยแข็งแรง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

41 จับมือกันไว๎ อยากจะทําอะไร อยํางที่เคยคิดไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

42 บอกวําอยํานํารัก บอกไว๎กํอนให๎รู๎กันไป อยากจะบอกเอาไว๎ให๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

43 สนิทกัน อิสสะบูสะบ๎า อิสสะบ๎าสะบ๎ากายา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

44 ไมํเคยยิ้ม...ไมํเคยเต๎น ไมํลองไมํรู๎ถ๎าไมํได๎ลองไมํรู๎นะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

45 คนนํารัก ก็คนมันไมํมีให๎ทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

46 เกํงไมํกลัว คิดอะไรอยูํ ได๎ทําก็จะรู๎ไป ผลลัพท๑ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

47 ให๎ทาํ Come on let's dance,let's dance! ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

48 ถึงใจ เธอจะทําอะไร ถ๎าสบอารมณ๑ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

49 แก๎วตา-แก๎วโตว นอย..Clap Your Hand Everybody! ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) X

50 ขันหมากระทกึใจ งง งงๆๆๆๆๆงง งง งงๆ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559103 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/12/2559 1 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟ๓งเพลงน้ี ศร สนิชยั √

2 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟ๓งเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

3 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว X

4 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ X

5 เมียเด๎อบํแมํนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

6 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

7 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เว๎าเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณ๑ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหําว √

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

10 ผัวขํอยเป็นเมียเขา สาวแย๎ เจติยา X

11 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

รวมเพลงธงไชย สนุกสุขใจ

รวมเพลงฮิต ผวัแก้ว เมียขวัญ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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12 อํานกินผัวเผ่ิน ดาหลา ธัญญาพร X

13 ผัวทิ้ง กล๎วย คลองหอยโขํง X

14 รักพี่อยําถามถึงเมีย เอกราช สวุรรณภูมิ √

15 อยําให๎ผัวรู๎ อัมพร แหวนเพชร X

16 มีผัวแล๎วสฮิักน๎องบํ ไกํนา X

17 เหตุผลคนหลายผัว จ๏ะจ๐า พรชนก X

18 ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ อุตสาํห๑ทุํมฮักหมดตัว อุตสาํห๑ทุํมฮัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 เมียพี่มีชู๎ เมียพี่มีชู ๎ชาวบ๎านรู๎หรือเปลํา ชาย เมืองสงิห๑ X

20 เมียพี่ไมํรู๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ X

21 ไมํมีเมีย ยกมือมา อาภาพร นครสวรรค๑ X

22 ผัวลี่อยูํรีสอร๑ท สาวแย๎ เจติยา X

23 ป๋าผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะด๎อ รูป บํ หลํอ สมภาร อัมพรพงษ๑ √

24 เมียหําว จําสงํ/บัญชา/แฟรงค๑/มนต๑สทิธิ์ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259597 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/12/2559 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

2 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

3 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

4 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น ลาบานูน √

5 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว๎ บางอารมณ๑ Retrospect √

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

7 ความฝ๓นกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทอ๎งฟ้า BODYSLAM √

8 ปลํอย(Noise) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

9 Gu ไมํ Ru ใครมันจะไปรู๎ ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

10 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

11 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

12 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

13 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

14 ชาํงมัน นึกถึงวันเกํา นึกถึงเรื่องเกํา วันที่เคย COCKTAIL √

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

16 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

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

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

19 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

20 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

21 งํายๆเลย คําวํารัก ที่เคยบอกกันกํอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

22 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

23 ด๎วยดี หากเธอยังหลบตา หากไมํยอมจะรับฟ๓ง The Black Nails √

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

25 แตกตํางเหมือนกัน (Cover Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา All Stars from Hormones The √

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

27 โซซัดโซเซ ไมํกลัว ไมํกลัว ไมํกลัวกับพายุ ลุยไปลุย ธชย ประทมุวรรณ √

28 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

29 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา อ๏อฟ Big Ass √

30 อาบนํ้าร๎อน (OST.Hormones วัยว๎าวํุน 2)โลกน้ีน้ันกว๎างแคํไหน ชวิีตมีทางแยก Big Ass √

31 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

32 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

33 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

34 ยานอนหลับ(ไลลา) ได๎โปรดอยําปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

35 ชาํงมัน(Cover Version) ทั้งๆที่เราอํอนแอเสยีจนวํางเปลํา See Scape X

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

37 กลัว จมอยูํกับตัวเอง ติดอยูํกับเวลา NOLOGO √

38 ไมํเดียงสา สงํยิ้มให๎ความทรงจําดีๆ ที่มีให๎กัน Big Ass √

39 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น DA endorphine;Calories Blah Blah X

40 เปลือก ฉันเปลี่ยนได๎แคํเพียงเปลือกแตํเมล็ด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

41 เป็นวัยรุํนมันเหน่ือย เค๎าบอกให๎ทํา เค๎าบอกให๎ดู เค๎าบอกวําดี PARADOX √

42 แสงสดุทา๎ย (ภาพยนตร๑วัยรุํนพันล๎าน)รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

43 เพดาน (Ost.Hormones) See Scape X

44 ทะเลสดีํา(Cover Version) ช.ทะเลสดีํา ไมํมีแสงไฟ มองไมํเห็นทาง กันต๑;แพรวา X

45 เต๎ย กันต๑ X

46 มองได๎แตํอยําชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรํอ)ในวันที่เราต๎องไกลหําง ในวันที่เธอ ลุลา;เต๐อ ฉันทวิชช๑ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

48 รํองนํ้าตา GREASY CAFE' X

49 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

50 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259592 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/12/2559 1 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

2 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว √

4 ขอเริ่มใหมํ วันที่เราต๎องจากกัน อินคา √

Rock Memory 80's
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TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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5 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต๎น เรวัต พุทธินันทน๑ √

6 เติมนํ้ามัน รู๎ไหมเวลาเธอ ไมโคร √

7 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

8 อยําให๎เขารู๎ ความจริงก็รู๎กันอยูํวําเธอรักคนใหมํ มิคกี้ √

9 ลางร๎าย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

10 หัวใจวํางเปลํา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

11 ปราสาททราย กวําจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหี๑ อิทธิกุล √

12 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

13 ฝนตกที่หน๎าตําง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หน๎าตําง เธอคิดถึง LOSO √

14 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

15 อยําคิดมาก ไมํเอานํะอยําคิดมากไมํเอานํะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

16 สรุปวํา...บ๎า คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

17 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตํจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

18 หนํอมแน๎มไปหนํอย เป็นคนอยํางน้ีแหละ บิลลี่ โอแกน √

19 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

20 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

21 โงํงมงาย บอกกับฉันวํารักและหํวงใย นูโว √

22 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

23 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง PETER CORP DYRENDAL √

24 ใจหายไปเลย เธอไมํเคยบอก บอกให๎รู๎เรื่องราว MR.TEAM √

25 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

26 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

27 เดิมพันชวิีต กํอนน้ันไมํเคยเข๎าใจ ตอนใครใครเขาพูดกัน มิคกี้ √

28 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

29 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

30 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

31 อกหักไมํยักกะตาย เขาคนน้ันมาติดพันรักเธอ เรวัต พุทธินันทน๑ √

32 ทั้งทั้งที่รู๎ คนโน๎น คนน้ีก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

33 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

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

35 โดดจูบกลางอากาศ ออกจะรําคาญอยูํนะ ที่เธอไมํพูด อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค๑) √

36 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

37 ทําใจลําบาก อยูํกับเธออยํางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

38 พูดไมํออก เธอเอํยออกมาวําลากํอน สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

39 ไมํต๎องมีคําบรรยาย จะแตํงจะเติมถ๎อยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

40 นําน่ีนําว ไมํได๎แกล๎งน่ีนา ไมํได๎บ๎าได๎บอ TAXI √

41 ผมไมํใชวัํว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

42 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

43 กุ๎มใจ ไมํรู๎ไปโกรธใครมา ไมํพูดไมํจา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

44 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

45 คนใชช๎วิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา๎ ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 วันวาน ใครก็เคยได๎ทําผิดไป จอห๑น รัตนเวโรจน๑ √

47 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

48 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

49 เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน เจ๎าทยุอยูํไหน PETER CORP DYRENDAL √

50 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559115 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/12/2559 1 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

2 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

3 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

4 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

5 สร๎างฝ๓นด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

6 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

7 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

8 อ๎ายฮักเจ๎าเด๎อ ถึงความฮักสองเฮาสกิ๎าวไปตํอบํได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

9 ฝ๓นดีเด๎อหล๎า กินข๎าวแลงแล๎วไป่น๎อขอเว๎านําแน มนต๑แคน แกํนคูน √

10 ฝ๓นอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

11 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย พนา ณะวงค๑วรรณ๑ √

12 ริมฝ๓่งหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

13 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

14 ยังฮักคือเกํา ถึงป๓จจุบันบํโทรหากันคือวันกํอน กํอน มนต๑แคน แกํนคูน √

15 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

16 อยากมีที่จอดใจ ก็รู๎ตัวดีอยูํนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนต๑แคน แกํนคูน √

17 อ๎ายจนทนได๎บํ หลํะพี่ยังจนชายคนไฮ๎ ถามกํอนเด๎อหัวใจ มนต๑แคน แกํนคูน √

18 บอกลาโทรมาก็ได๎ น๎องสาวเอ๐ย..หละคันสบิอกเลิกพี่ มนต๑แคน แกํนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559177 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/12/2559 1 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

รหัสปก DVD G1159081 2 ดาว (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นล๎านดวง แตํใจฉัน ป๊อป ปองกูล √

3 ไมํมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมํมี หลักประกันอะไร ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);ปราโมทย๑ ปาทาน;เจนิส √

POP UP

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
ลูกทุ่งกีตาร์หวาน มนต์แคน แก่นคูน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน
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4 แพ๎คําวํารัก เคยโดนทําให๎เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

5 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

6 คนที่ไมํเข๎าตา มองใครตํอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

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

8 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

9 ไมํรู๎จักฉัน ไมํรู๎จักเธอ น่ังคนเดียวแล๎วมองกระจก ที่สะทอ๎น DA endorphine;Calories Blah Blah X

10 ความทรงจําของ...คนชัว่คราว อํานสมุดบันทกึ เขียนบรรยายด๎วยลายมือ ป๊อป ปองกูล √

11 ฉันไมํแคร๑ เป็นคน ที่รักกัน อยากมีวันที่สวยงาม Calories Blah Blah √

12 อยําไปไหนอีกนะ ทกุวันตั้งแตํเธอเดินจากฉันไป รู๎ไหม Calories Blah Blah √

13 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

14 หวาน ตื่นตั้งแตํหกโมงเชา๎ รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

15 เสยีงของหัวใจ ไมํใชเํหงา ไมํใชเํผลอ ที่ฉันน้ัน ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

16 จืด อยูํมาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

17 ภาษาดอกไม๎ ให๎ดอกกุหลาบสแีดง มันแปลวํารักหมดใจ Calories Blah Blah √

18 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

19 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

20 ให๎รักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหํงขุนเขาต๎นเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);Bowling √

21 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

22 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันน้ันที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

23 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ Calories Blah Blah √

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

25 กระเป๋าของวันพรุํงน้ี เก็บวันคืนกับความฝ๓นที่เฝ้าคอย Calories Blah Blah √

26 ถ๎าความรักมีตัวตน ถ๎าความรักมีตัวตน ชวํยทําให๎ฉัน Calories Blah Blah √

27 วอนเธอ ชวิูดูวับ ชวิูดูวับ..อีกครั้ง ใจมันลอย Calories Blah Blah √

28 ตัวสํารอง (ภาพยนตร๑อยากได๎ยินวํารักกัน)แล๎วเธอก็ไปฉันยังเสยีดาย Calories Blah Blah X

29 มีเราตลอดไป สิง่ที่เธอฝ๓นมันคงจะดูวําแสนไกล ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

30 You know I do (Feat.Kennetแป๋ว) เธอคงไมํรู๎ วําบางครั้งฉันก็เสยีใจ Calories Blah Blah √

31 ลูกอม (ภ.ATM THE SERIES) ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ ป๊อป ปองกูล;ไอซ๑ ปรีชญา พงษ๑ธนาธิกร X

32 คนพิเศษ (Bossa Version) คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลํองไป Calories Blah Blah X

33 โปรดจงตัดสนิใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก Calories Blah Blah;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) X

34 ยิ่งไมํรู๎ ยิ่งต๎องทํา จะเกิดอะไรพรุํงน้ีฉันเองไมํรู๎ซักอยําง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

35 แคํเธอรักฉัน เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา Calories Blah Blah;Bowling √

36 เกลียดเธอไมํลง (ละครบริษัทบําบัดแค๎น)จมกับความโหดร๎าย ที่ทําลายให๎ใจ Calories Blah Blah √

37 ชวิีตฉันถูกสร๎างมาเพื่อเธอ(ละครไฟรักอสรูรู๎รึเปลํา เธอรู๎บ๎างรึเปลํา วํา Calories Blah Blah √

38 คนสดุทา๎ย (ละครหัวใจสองภาค) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน Calories Blah Blah √

39 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังค๎างใจอยูํ Calories Blah Blah √

40 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

41 อยําใจร๎าย เธอ ก็ยังคงเป็นเธอเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

42 ถ๎าหากวําไมํรับ นํ้าเสยีงที่คุ๎นเคย เดี๋ยวน้ีหายไปเลย Calories Blah Blah √

43 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไํหม เคยเป็นคนอยูํได๎คนเดียว ไมํเคยจะ ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

44 มีเธอ ฉันไมํรู๎จะเป็นอยํางไร ถ๎าฉันไมํมีเธอ Calories Blah Blah;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSEX

45 วันที่แสนดี ชาํงเป็นวันที่แสนดี อยากให๎มี ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

46 ได๎ไหม หากวันน้ีเธอยังรับฟ๓ง สิง่ที่ฉันทํา Calories Blah Blah √

47 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

48 รักล๎นใจ แคํเห็นครั้งเดียวก็หว่ันใจ ไมํเคยรักใคร Calories Blah Blah √

49 Love Delivery ใครเศร๎าซึมบํอยๆ ใครมีป๓ญหาต๎องการที่ Calories Blah Blah √

50 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259598 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก ณัฐ ศักดาทร √

2 คนที่ยืนตรงน้ี(Ost.แอบรักออนไลน๑) ยิ่งได๎เจอยิ่งหว่ันไหว เหมือนใกล๎กัน ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) X

3 อยากให๎เธอได๎ยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE√

4 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน POTATO √

5 องศาที่ตํางกัน บางเวลาไมํเคยจะคิดวําชวิีตน้ีจะพบกับ DA endorphine X

6 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน กัน นภัทร √

7 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

8 สบายดีหรือเปลํา สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ KLEAR √

9 เติมใจให๎กัน [พริกข้ีหนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSEX

10 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

11 รอ ใครบางคน ได๎แคํเพียงแตํรอ 25 Hours √

12 บํงบอก คอยทกุวันกวําตะวันจะไกลลับตา นิว นภัสสร ภูธรใจ √

13 ถามใจ (Live Audio) ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังค๎างใจอยูํ ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

14 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม มาตัง ระดับดาว √

15 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

16 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

17 ฝ๓งไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน Big Ass √

18 สดุทา๎ย สดุทา๎ย ฉันขอเอํยคําสดุทา๎ย ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 เธอไมํเคยถาม เก็บมานานแสนนาน KLEAR √

20 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟ๓ง แสตมป์ อภิชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

21 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง หน่ึง ETC √

22 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน INSTINCT √

23 ยิ่งคุยยิ่งเหงา (Live Audio) ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √
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24 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า อาร๑ อาณัตพล ศิริชมุแสง √

25 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกํอนก็เคยเป็นหน POTATO √

26 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

27 รู๎ตัวหรือเปลํา รู๎ตัวหรือเปลํา จากวันที่เธอ สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

28 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก กัน นภัทร √

29 กลัวเธอได๎ยินวํารัก ไมํเคยจับมือเธอข๎ามถนน ไมํใชคํนที่ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว;แกรนด๑ พรรณวรท ด๎วยเศรียรเกล๎า√

30 ครึ่งใจ แม๎วําเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตํเขา นท พนายางกูร √

31 สดุทา๎ยก็เพื่อนกัน อยําหํวงไมํพันธะอยํางอื่น ไมํต๎องการ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ X

32 ดีอยํางไร กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ เอ็ม อรรถพล √

33 ทบทวน อยูํกับสายลม อยูํกับแสงดาว 25 Hours √

34 เขียนไว๎ข๎างเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูํลับๆ แสตมป์ อภิชร๑ เอื้อถาวรสขุ √

35 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง ชนิ ชนิวุฒ √

36 ยิ้ม ปา ดั้บ ปา ดี้ ดั้บ ปา...ก็เคยมั่นใจ ลุลา √

37 รักเอย อู๏ อู๏ อู๏ อู๏ อู๏...เคยคิดวําเจอแล๎ว Jetset'er √

38 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร๎อง ฉันกลัวรถติด แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;มาตัง ระดับดาว √

39 คนมันรัก เธอไมํรักฉันไมํรู๎ ที่เธอไมํรักฉันไมํรู๎ จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู;ปราโมทย๑ ปาทาน √

40 บอกตรงๆ..รักจังเลย ไมํได๎พอใจยากนะ แคํ..ไมํพอดีใคร อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE√

41 รักเธอนิรันดร๑ (รอยรักรอยอดีต) ได๎ยินเสมอ น่ีเธอใชไํหม หรือเสยีงใบไม๎ KLEAR √

42 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรู๎ใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

43 รอแล๎วได๎อะไร มันคงต๎องถึงเวลา ที่เธอต๎องพูดความจริง มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

44 คนไมํจําเป็น อยูํตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอต๎องการ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

45 ฉันรู๎ (Live Audio) ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

46 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง Big Ass √

47 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

48 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา ณัฐ ศักดาทร √

49 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง กัน นภัทร √

50 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน มาตัง ระดับดาว;กัน นภัทร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559178 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

2 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

3 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

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

5 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

6 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

7 ลืมวํารัก ไมํรู๎วํามันนานเทาํไหรํติดอยูํในห๎วงเวลา พีท พีระ √

8 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

9 เหลืออยูํ มีแตํเธอที่เป็นทกุสิง่ Soul After Six √

10 ตายกํอน เราจะข๎ามผํานคืนวันที่เลวร๎ายไปด๎วยกัน โทน่ี ผี √

11 ถ๎าเธอจะไป(ล.2รัก2วิญญาณ) ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

12 Loop ทําไมแคํหน่ึงนาทกีับความรักที่ต๎องเจ็บปวด Tabasco √

13 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

14 ไมํรัก...ไมํต๎อง ยากแคํไหนที่ต๎องลบเธอจากสมอง Dreamoo √

15 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

16 เธอคือทกุอยําง(ล.คูํหูคูํเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

17 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 แหลก ผํานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝ๓น เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

19 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณ๑ ที่คนทั่วๆไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

20 เพียงข๎างหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาํไหรํ ก็ไมํถึง กอล๑ฟ กิตติภพ ราชกรม √

21 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมํเคยคิดจะมีใคร Superbaker √

22 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

23 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

24 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง พัดจัง √

25 ผ๎ูชายแบบไหน รู๎ไหมวํามันผิด ที่คิดนอกใจของใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

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

27 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟ๓งเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

28 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ Dreamoo √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559105 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

2 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

3 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 ถ๎าได๎ก็ดี ตัวคนเดียว ก็โอเคดี ก็ไมํได๎มี ตั๊กแตน ชลดา √

5 คนที่บ๎านไมํวําใชไํหม มาแบบน้ี แล๎วมานัวแบบน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

6 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

7 มีจําหนํายที่ไหน ของถูกเค๎ามีจําหนํายตามแผง ตั๊กแตน ชลดา √

8 แมํจ๐า ดึกขนาดน้ี แมํหลับหรือยัง คิดถึงแมํจัง ตั๊กแตน ชลดา √

9 ข๎าวแกงเคียงกัน ข๎าวแกงเคียงกัน มีฉันเคียงเธอ ตั๊กแตน ชลดา √

10 หัวใจยังมีรอยยิ้ม ยังไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ขอสูต๎ํอไป ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

Let's Celebrate 2017

คู่แจม แจ่มเวอร์

ตั๊กแตน ชลลดา ชุดที่ 9 ของขวัญเหนือ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK

ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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รหัสปก CD G0259596 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ (เวอร๑ชัน่พิเศษ) พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

2 รักอยูํข๎างเธอ แผํนฟ้ากว๎าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

3 เหงาเทาํอวกาศ Season Five X

4 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

5 ใจกลางความรู๎สกึดีดี แม๎และถึงแม๎วันเวลาผํานเพียงไหน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ);วิน Potato √

6 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

7 เธอคือดวงตะวัน เธอคือดวงตะวันยามเชา๎ เป็นรอยยิ้มที่ Crescendo;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

8 คนสดุทา๎ย (Last one) คิดจะมีรัก อยํางใครกับเขาสกัที Jetset'er;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

9 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมํเคยจะรู๎และไมํเคยเข๎าใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

10 งานเต๎นรําในคืนพระจันทร๑เต็มดวง ในคืนที่เราจ๎องมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

11 อยากให๎เธอได๎ยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

12 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากํอน(ล.หงส๑สะบัถ๎าให๎ตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

13 หากเธอจะรัก ฉันไมํอาจจะชอบเอาแตํใจ ฉันอาจ Bowling;ปราโมทย๑ ปาทาน √

14 ไมํมีอะไรที่เป็นไปไมํได๎ (Possible) วันที่ฟ้าดูไมํคํอยเป็นใจอาจทําให๎ ลุลา;Singular √

15 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

16 ทําไมต๎องรักเธอ ญ.บอกดาวในทกุค่ําคืน วําขอให๎ตื่น คริส หอวัง;กุ๏ยอุ๐ย Buddha Bless √

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

18 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

19 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป TATTOO COLOUR;เก๎ง Crescendo √

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

21 อยากอยูํกับเธอทั้งคืน เที่ยงคืนแล๎ว ฉันเห็นทตี๎องลาเธอกลับ DA endorphine;x SEPIA X

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

23 กลัวเธอได๎ยินวํารัก ไมํเคยจับมือเธอข๎ามถนน ไมํใชคํนที่ เป้ Mild;พิยะดา หาชยัภูมิ √

24 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป Mild;POLYCAT √

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

26 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

27 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ จีน กษิดิศ;สนิุสา สขุบุญสงัข๑(อ๎อม) √

28 แตกตํางเหมือนกัน (Zeed Version) วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ต๎องเจอป๓ญหา GETSUNOVA;พลอยชมพ;ูภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

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

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

31 ต๎องการดํวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล Crescendo;จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

32 เปลือก ฉันเปลี่ยนได๎แคํเพียงเปลือกแตํเมล็ด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า;ฮิวโก๎ จุลจักร √

33 ชดัเจน ปิดตา แตํยังคงได๎ยิน ปิดหูก็ยังได๎กลิ่น ติ๊ก ชโิรํ;นิโคล เทริโอ √

34 ฉันยังอยูํ สิง่ตําง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูํที่ไหน TATTOO COLOUR;ป๊อป ปองกูล √

35 รักลอยลม ฟ้ายามเย็นยังมีนกบิน และฉันได๎ยินเสยีง Crescendo;ลุลา √

36 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมํเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

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

38 กลัวความหํางไกล เคยรู๎สกึไหม แอบกลัวความหํางไกล โดม THE STAR 8;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

39 ข้ีหึง ยิ้มให๎กับฉันหนํอย แคํหึงเล็กน๎อย LIPTA;โจ๏ก SO COOL √

40 เธอมาทําให๎ฉันรัก (ล.ใต๎รํมใบภักดิ)์ ก็นานแล๎ว ปลอบตัวเองวําอยูํคนเดียว พิยะดา หาชยัภูมิ;เตชนิท๑ ชยุติ √

41 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

42 อยํามองมาได๎มั้ย (ล.ป๓ญญาชนก๎นครัว)อยํามองมาได๎มั้ย หยุดสงํยิ้มได๎มั้ย หมาก ปริญ สภุารัตน๑ √

43 แคํเพียงได๎รู๎ อยูํตรงน้ี ฉันคิดถึงเธอ อยูํตรงน้ัน ลุลา;มหาสมุทร บุณยรักษ๑ √

44 แก๎เหงาหรือวําเอาจริง หลายครั้งเวลากําลังเหงาๆ ทกุครั้ง ภัทรปรียา ยืนยาว (ตาตั้น);ชนิ ชนิวุฒ √

45 อยําทําให๎ฉันรักเธอ อยํามองตาได๎ไหมถ๎าเธอไมํแคร๑ บัวชมพู ฟอร๑ด;ศิริศิลป์ โชติวิจิตร √

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

47 ไมํเคยจะหํางกัน แม๎วันน้ีไมํมีเธอใกล๎ๆ แตํก็รู๎วําใจ วิน ศิริวงศ๑ √

48 มีฟ้า มีดาว มีเธอ (เพลงมีแตํคิดถึง+อยําทําให๎ฟ้าผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด);DA endorphine √

49 เธอคือทกุอยําง(ล.คูํหูคูํเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

50 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังต๎องเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259574 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 ทาํยากหนูเยอะ จ๏ะ คันหู X

2 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

3 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไม๎ไผํ พี สะเดิด √

4 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

5 สตอบอแหล จ๏ะ คันหู X

6 รอสายคนโสด บางลีลาต๎องขอโทษ บางอารมณ๑ของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

8 หัวใจมีงานเข๎า หลิว อาราดา (อาจารียา) X

9 หนูเอาอยูํ จ๏ะ คันหู X

10 อยากมีสามี กล๎วย คลองหอยโขํง X

11 เห็นแล๎วเฉยไว๎ เห็นแล๎วก็เฉยไว๎ เอ๎าเห็นไหม พี สะเดิด √

12 อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อารมณ๑เสยี อาภาพร นครสวรรค๑ X

13 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

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

15 รักแทแ๎พ๎อีปลวก เดียร๑ นริศรา X

16 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

17 หมากัด เอกชยั ศรีวิชยั X

18 อยากมีตําแหนํง อาภาพร นครสวรรค๑ X

19 แจ๐ว ถูกหวยได๎เป็นล๎าน มัน ก็แจ๐วนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

ลูกทุ่งฮิต ติดเทอร์โบ @7-11

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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20 เชญิตามสบาย ถ๎ารักกันจริง ไมํต๎องเกรงใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

21 เด๎ง หลิว อาราดา (อาจารียา) X

22 หน่ึง สอง สาม เดียร๑ นริศรา X

23 แวํนวิเศษ ข๎อยเป็นคนอยูํภาคอีสาน อาชพีการเงิน พี สะเดิด √

24 โจ๏ะ Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมํได๎มีลวดลาย กฤษฎา ศรีสกุใส(Khanom T-pop) √

25 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

26 ป๓ดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

27 สาวบางโพ มยุรา ฟ้าสทีอง X

28 เกาผิดที่ จ๏ะ คันหู X

29 เมาแล๎วเละ เหล๎าก็เหล๎าเรา บ๎านก็บ๎านเรา พี สะเดิด √

30 เมื่อไหรํจะทํากับฉันบ๎าง เธอดูสดิู ดูคูํน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

31 เมียพี่ไมํรู๎ สามารถ พยัคฆ๑อรุณ X

32 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรํางหน๎าตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

33 รักพี่ลองแล เอกชยั ศรีวิชยั X

34 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว พี สะเดิด √

35 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

36 ใจเปราะ ให๎ร๎อยเต็มร๎อยก็น๎อยไปหนํอย หัวใจ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

37 น๎อยใจ เพราะไอเลิฟยู ใครๆก็ชอบเธอ ใครๆก็รักเธอ แตํเธอ หญิงลี ศรีจุมพล √

38 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุํงเร็ว พี สะเดิด √

39 น๎องนอนไมํรู๎สกึ อาภาพร นครสวรรค๑ X

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

41 โอมสาริกา โอม โอม โอม โอมสาริกา ดวงตา คงทอง X

42 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

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

44 แก๎วปิ้งไกํ แก๎ว มณีทรัพย๑ X

45 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 เปิดเบิ่ง เสยีงเพลงของนักร๎องชือ่ดัง พี สะเดิด X

48 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ได๎หรือเปลํา บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

49 โคตรหลํอ อาภาพร นครสวรรค๑ X

50 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูํดี ขอให๎มีโชค จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559121 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/12/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดป๓ญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

รหัสปก DVD G1159041 2 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

3 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

4 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

5 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

6 คนทางน้ัน GiFt My Project X

7 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

8 ขัดใจ COLORPiTCH X

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

10 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

11 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

12 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

13 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

14 เรือเล็กควรออกจากฝ๓่ง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

15 ไมํบอกเธอ Bedroom Audio X

16 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

17 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

19 อยากรู๎หัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีร๑ X

20 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

21 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

22 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมํใชคํนที่ควรรักเลย เธอไมํใชคํนที่ AB NORMAL √

23 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

24 ใจหมา T_T X

25 คือเธอเทาํน้ัน เก็บไว๎ตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว๎ PARATA √

26 อยูํตํอเลยได๎ไหม สงิโต นําโชค X

27 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

28 อยากให๎เธอลอง Musketeers X

29 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

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

ฮิตเป็นล้านล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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