
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260140 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 กอนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 ฟูายังมีฝน (New Version) ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

3 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

4 คงจะมีสกัวัน คงจะมีสกัวัน คงเป็นวันที่ชืน่ใจ เรวัต พุทธินันทนแ √

5 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอน้ันอยา ชรัส เฟื่องอารมยแ √

6 คํารัก ฉันจะเอยคํารักสกัพันครั้ง ผุสชา โทณะวณิก √

7 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

8 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลยแ เจมีนา √

9 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

11 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟูา ขีดมาแลว สรุสหีแ อิทธิกุล √

12 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

13 ดิ้นกันมั้ยลุง ฉันมันวัยชราหกสบิหาเขา เพชร โอสถานุเคราะหแ √

14 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

15 ฉันเลยโอเค เขายิ้มๆ เขานะชอบ เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

16 ขออภัยไวกอน ขออภัยไวกอนเพราะไม นรินทร ณ บางชาง √

17 ร็อกกระทบไม เขาน้ันก็อยูอยางเขา ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

18 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

19 อยาเสยีดาย ออกจากชวิีตฉันไปไดไหม มิคกี้ √

20 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

21 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

22 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

23 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 หนอมแนมไปหนอย เป็นคนอยางน้ีแหละ บิลลี่ โอแกน √

25 คึกคักบอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว X

26 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

27 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

28 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแมวา อินคา √

29 เทนํ้าบนกองทราย อยูกับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

30 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

31 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

32 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนน้ีลมหนาวพัดโชยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

33 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

34 เพื่อนเทาน้ัน เพื่อนเทาน้ัน แคเพื่อนเทาน้ัน Teen 8 Grade A √

35 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

36 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

37 เติมไมเต็ม ใครมา เป็นอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

38 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

39 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก คริสตินา อากีลารแ √

40 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

41 OH OH พยายามไมทกัไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

42 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ปาลแมมี่ √

43 รักเลย อยากเปิดใจวารักเธอ แตใจก็สัน่ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

44 UHT..น่ีแหละเพื่อน ผานการฆาเชือ้บรรจุเอาไวอยูในกลอง U.H.T. √

45 คอนเสริแตคนจน ขางบานเขามีคอนเสริแต นกแล X

46 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

47 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

48 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

49 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

50 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 แคนิยาย เคยถามใจ วาเหตุใดความรัก เปรียบ Retrospect √

2 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

3 เพราะวารัก เพราะวารัก เพราะวาฝัน ฉันก็เลย Retrospect √

4 ภาพซ้ํา แลวแสงก็ชดัเจนข้ึนที่ขอบฟูา Retrospect √

5 คือเธอใชไหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

6 คืนแหงความเหงา แสงดวงตะวัน จางลับลาไป อีกวัน Retrospect √

7 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

8 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

9 เหงายิ่งกวาเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวาน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

แกรมม่ีฮิตตลอดกาล 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

RTSM Light Mode
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 กอดตัวเอง จุดจบแหงการฝืน ก็รูวามันเจ็บ Retrospect √

11 หลอมละลาย สายตาของเธอ..ทําใหใจฉันละลาย ทําให Sweet Mullet √

12 เพลงของคนโง อยูในหองที่วางเปลา ในใจของฉัน Sweet Mullet √

13 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

14 หัวใจที่หายไป ก็เหมือนทั้งชวิีต มีแคฉากขาว ดํา Sweet Mullet √

15 พลังแสงอาทติยแ เห็นเธอมีนํ้าตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

16 จะเป็นจะตาย ไมเคยคิดเลยวาตองมาใจสัน่ Sweet Mullet √

17 คมมีด พอแลวเจ็บกี่ครั้งเธอกลับมา เมื่อเธอมี Sweet Mullet √

18 หลับขามวัน รูดีวันน้ี มันเป็นวันเกิดเธอ ก็ได Sweet Mullet √

19 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

20 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผานวันที่ Sweet Mullet √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560050 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

2 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

3 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

4 คูคอง กอง หวยไร X

5 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

6 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

8 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

9 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

10 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

12 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตเา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

13 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

14 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

15 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

17 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

18 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560049 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

4 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

5 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมคแ ภิรมยแพร √

7 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

8 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ตอไมที่ตายแลว เมื่อแรกแยมเธอหยดยอย ไมคแ ภิรมยแพร √

10 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

11 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 เกลียดหองเบอรแ 5 พอแฟนแตงงานฉันเลยอกหัก ไมคแ ภิรมยแพร √

13 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

14 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

16 มนตแเพลงมนตแแคน น่ีคือมนตแแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแแคน แกนคูน √

17 ขวัญใจหนุมไกลบาน ละเวาจากใจหนุมไกลบาน หลงฮักสาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไมคแ ภิรมยแพร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260184 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

2 ชตัดาวนแ ดาวชดั เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

3 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

4 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

5 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

8 คําขอ กุง สภุาพร สายรักษแ X

9 สมใจอายแลวบ มอส รัศมี X

10 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตเา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

11 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

12 ผูหญิงธรรมดา...ที่กลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 พี่มีแตให พี่คนน้ีน้ันมีแตให เจาใชไหม ไมคแ ภิรมยแพร √

14 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

15 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

16 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

17 บอกใหไปกับเขา บอกใหไปกับเขา บอกใหเจาตัดใจ ดุย เชยีงรัมยแ X

รวมเพลง ลูกทุ่งฮิต 2017

รวมเพลงฮิต 3 สิงห์อีสาน

ลูกทุ่งฮอต เพลงฮิต
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18 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

19 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา เปาวลี พรพิมล √

21 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกปี ไมคแ ภิรมยแพร √

22 อยาบล็อกเฟสอาย บิ๊กไบดแ สายลํา X

23 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

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

25 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร เตเา ภูศิลป √

26 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

27 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

28 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมคแ ภิรมยแพร √

30 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

31 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

32 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ยังบลืมเขาแตเจากะเขามา บิ๊กไบดแ สายลํา X

34 เกิบแตะกับหัวใจ ดุย เชยีงรัมยแ X

35 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเป็นใคร แตรูสกึ ตาย อรทยั √

36 เติมใหกัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคทลีะนิด ทลีะนิด แคทลีะหนอย ตั๊กแตน ชลดา √

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

38 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว เตเา ภูศิลป √

39 อยาจีบใหไปเจ็บ ถาเห็นวาไมสมควร ก็อยาชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 เพราะใจของอายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบไดเป็นคอมเมนตแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 ฝากเพลงลอยลม ฝากเพลงน้ีมากับสายลมบอกความระทม ตาย อรทยั √

42 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

43 คนเจาชูอยูที่เดียวบได ผูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยู ที่อูซอมใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

44 ไอหนุมตังเก ไอหนุมตังเกรอนเรหาปลา ไมคแ ภิรมยแพร √

45 คุณหมอคะ คุณหมอคะหนูนอนไมคอยจะหลับ เปาวลี พรพิมล √

46 แตงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรละพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

47 ชวยมาสบตากันบอยๆ รูไหม รูไหม เธอทําใหใครคิดถึง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 ฮักอายผูเดียว ฮักอายผูเดียว หัวใจมั่นเหนียวในสญัญา ศิริพร อําไพพงษแ √

49 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

50 ราชนีิหมอลํา(เพลงประกอบละคร ราชนีิหมอลํา)โอ โอ ละหนอ โอ ละนอ โอ ละนอ.. หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260142 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

3 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเป็นเพียง นูโว √

4 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

5 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

6 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

7 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

8 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว X

9 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

10 เสยีใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

11 อาจจะเป็นคนน้ี ผานความระทม ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

12 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแครแ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

13 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

14 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

15 เป็นอยางง้ีตั้งแตเกิดเลย ใครเป็นอยางเรา คงตองรูวา นูโว X

16 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

17 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

18 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

19 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรแเรา สองสาม คน)เป็นรอยเป็นพัน กี่นาททีี่ฉัน ตองฝัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

20 บอกอยางง้ันอยางง้ีเลย ฉันมันคนออนไหว นูโว X

21 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

22 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

23 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

24 ไดอยางเสยีอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

25 สองคนในรางเดียว ความรักมันเป็นอยางน้ี นูโว √

26 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 หนักเกินไปแลว เหน่ือยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

28 เกี่ยวกอย ฉันยังคงภักดีตอเธอ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล X

29 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

30 ไมเป็นไรเลย ไมเป็นไรบอกเลย นูโว X

31 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

32 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

33 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

34 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

35 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน ไมโคร √

36 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

37 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

TRACK
Rock Collection Vol.1
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38 กลับมาสกัครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

39 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

40 ฟูาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

41 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

42 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

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

44 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

45 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

46 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

47 ตอไปน้ีไมมีใคร เพราะฉันรูดีวาคง ใหม เจริญปุระ √

48 กวีบทเกา แตกอนทกุครั้งทไีร ไดอานไดเห็น นูโว √

49 รักดวยนํ้าตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

50 ลากอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260089 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 ตลอดกาล Forever จบมาแลวกี่วัน ใหพนผานนานเป็นปี INSTINCT √

2 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

4 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

5 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเป็นไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

6 #ใตความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันทแ √

7 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

8 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

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

10 เวลาแหงรัก เหมอมองฟูาทไีร อางวางเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

12 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

13 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

14 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

15 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

16 ยินดี (Delight) ฉันน้ันมีบางสิง่ ที่ยังเก็บเอาไว พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา);The Parkinson √

17 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

18 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

19 Will you marry me ? ช.ยินดีที่รูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปั๊บ Potato;ลุลา √

20 คูชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

21 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

22 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

23 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

24 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

25 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

26 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

27 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

28 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทดัดาวบุษยาทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นชแ √

29 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

30 นานๆ นะๆ คิดไมถึงวาจะไดเจอ เธอกับฉันแค ลุลา √

31 จนกวาฟูาจะมีเวลา ใครๆวาฟูาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

32 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

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

34 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา Jetset'er √

35 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

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

37 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย ลุลา √

38 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

39 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

40 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

41 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

42 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

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

44 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก บอย Peacemaker √

45 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แมวาบทสดุทาย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

46 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

47 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

48 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

49 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

50 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260136 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

2 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

3 คนเคยมีผัว บัวผัน ทงัโส X

4 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

รวมฮิต สาวอีสานเสียงทอง
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5 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

6 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

7 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

8 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

9 ผัวเผลอแลวเจอกัน บัวผัน ทงัโส X

10 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

11 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

12 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษแ;โจ฿ก SO COOL √

13 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

14 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

15 เจ็บแตเก็บอาการ บัวผัน ทงัโส X

16 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

17 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

18 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

19 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

20 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 ยารับบไดลูกใภกะเทย บัวผัน ทงัโส X

22 กะเทยแลนไม แพรวพราว แสงทอง X

23 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

24 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษแ √

25 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

26 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

27 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

28 สาวลาดพราว สาวมาด เมกะแดนซแ X

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

30 ผัวมักชี้ บัวผัน ทงัโส X

31 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

32 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

33 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

34 สาวโรงงานลานเบียรแ บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทยั √

35 เอื้อยข้ีคราน เอื้อยเอยนองมีแนวสมิาสอนองมีคําสมิา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

36 คิดฮอดผัวนอย บัวผัน ทงัโส X

37 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

38 เบอรแโทรข้ีตั๋ว ใหเบอรแมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

39 เลดี้ปลารา สาวมาด เมกะแดนซแ X

40 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทยั √

41 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

42 ผูหญิงคนสดุทาย บัวผัน ทงัโส X

43 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

44 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

45 เจ็บแลวจําคือคน เจ็บแลวทนคือแฟนอายถึงแมอยากฮูแตบอยากเห็น ศิริพร อําไพพงษแ √

46 เดอะสตารแของแม สาวมาด เมกะแดนซแ X

47 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ดอกออ ทุงทอง √

48 เบอรแนองเลข4 บัวผัน ทงัโส X

49 สาวโรงงานลานเบียรแ บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทยั √

50 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260145 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 พบกันใหม POLYCAT X

3 เธอเอาใจฉันไป พยายามไมฝันไปไกล ไมอยากจะกลับไป 25 Hours √

4 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

5 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

6 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

7 อยากใหเธอลอง Musketeers X

8 โกหก ทกุถวยคํา พูดจาออนหวาน ชางเยายวนใจ Tattoo Colour X

9 อ฿อด อ฿อด The Richman Toy X

10 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

11 จิ๊จ฿ะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

12 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

13 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

14 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

15 เก็บไว LOMOSONIC X

16 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที LABANOON √

17 ฝากเลี้ยง โอ฿ะๆๆโอวๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง Sweet Mullet √

18 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟูาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

19 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

20 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

21 วัดใจ (Cover Version) มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน MBO √

22 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

23 ...บางไหม ไกล ไกลสดุสายตา ขอบฟูา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

24 โรคประจําตัว โดนเธอเฝูามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

เพลงดังประจ้าผบั 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 5/24



25 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

26 ยกมือข้ึน ประชาธิปไตยคือการออกเสยีงของคนสวนใหญ Joey boy √

27 Bump Boom Boom เปิดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

28 Play Girl ก็ฉันชอบเที่ยว มันผิดหรือไง ฉันรัก Zom Ammara;Joey boy √

29 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

30 คืนน้ีอยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งน้ัน เธอตองรูอะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

31 Ooh! เธอ เธออีกแลว ที่มารบมากวนหัวใจ ปาลแมมี่ √

32 อยากโดนเป็นเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซแ ศรัณยู √

33 เน้ือคู เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

34 มนุษยแลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Yes'sir Days √

35 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

36 อยูบํารุง วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

37 รายๆ Mahafather X

38 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันใหเธอ จะวันไหน S.D.F √

39 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

40 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

41 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

42 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

43 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

44 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

45 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

46 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

47 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

48 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

49 เสร็จแลว พูดจาจ฿ะจเาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

50 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260130 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 ดวนพิศวาส เสยีงรถดวนขบวนสดุทาย ผองศรี วรนุช X

2 ที่รักเรารักกันไมได ชาติน้ีที่รักเราคงรักกันไมได ผองศรี วรนุช X

3 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย ผองศรี วรนุช X

4 ลมเหมันตแ ผองศรี วรนุช X

5 มีคูเสยีเถิดคุณขา ผองศรี วรนุช X

6 รักฉันแลวอยารักใครอีก ผองศรี วรนุช X

7 เสยีแรงรัก ผองศรี วรนุช X

8 ฝนเดือนเจ็ด ผองศรี วรนุช X

9 สอนนอง ผองศรี วรนุช X

10 วิมานในฝัน ผองศรี วรนุช X

11 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา นองมา ชาย เมืองสงิหแ X

12 นํ้าน่ิงไหลลึก น่ันอะไรๆนะน่ันอะไร ชาย เมืองสงิหแ X

13 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา ชาย เมืองสงิหแ X

14 จุเมจิ๋ม แจมจริงนะกานดา ชาย เมืองสงิหแ X

15 รอหนอยนองติ๋ม อกเอยยอดหญิงไมอยากจะทิ้งให ชาย เมืองสงิหแ X

16 กิ่งทองใบหยก สขุจริงนะกิ่งทอง ชาย เมืองสงิหแ X

17 เรือลมในหนอง มารักกันหนอกอดคอกันไว ชาย เมืองสงิหแ X

18 มาลัยลอยวน มาลัยลอยวนเคยคลองจนลนคอชาย ชาย เมืองสงิหแ X

19 หยิกแกมหยอก รอยเล็บแหนบเหน็บใจหยิกหยอก ชาย เมืองสงิหแ X

20 หอมหนอย หอมนิดเดียวทําข้ีเหนียว ชาย เมืองสงิหแ X

21 กลิ่นธูปสโุขทยั ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

22 นิราศรักนครปฐม รถเมลแรับจางประจําทางสายเพชรบุรี ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

23 แมนางนกขมิ้น โธเอเยแมนางนกขมิ้น เจามาทิ้งถ่ิน ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

24 ใตเงาอโศก ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

25 วิวาหแสะอื้น ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

26 มนตแรักลูกทุง หอมเอยหอมดอกกระถิน ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

27 กระทอมไพรวัลยแ แดนน้ีมีกระทอมไพร ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

28 คนึงนอนนครสวรรคแ ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

29 ดาวบานนา ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

30 ตามนางทางใต ไพรวัลยแ ลูกเพชร X

31 เป็นโสดทําไม เป็นโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง เพลิน พรหมแดน √

32 ชมรมเลขเด็ด สมาชกิมีทั่วประเทศ ชมรมเลขเด็ด เพลิน พรหมแดน √

33 ยอดนักขาย ผม...เป็นยอดนักขาย อะไรขายได... เพลิน พรหมแดน √

34 บอลไทยไปบอลโลก ไทยแลนดแ สู สู ไทยแลนดแ สูตาย เพลิน พรหมแดน √

35 โอลิมปิกไทยแลนดแ โอหะโอหะโอ โอวะโอ โอลิมปิกเกม เพลิน พรหมแดน √

36 หน่ึงตําบลอลเวง กํานันเพลินเชญิประชมุ คืนน้ีหน่ึงทุม เพลิน พรหมแดน √

37 ฮาไฮไทยเจริญ โลกตะลึง ทึ่งในฝีมือ ยกโขยงมาตื้อ เพลิน พรหมแดน √

38 คนชางคิด คิดกอนทําอยาทํากอนคิด เพลิน พรหมแดน √

39 งาน งาน งาน งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสขุ เพลิน พรหมแดน √

40 อวยพรผิดงาน วันน้ีเป็นวันมงคล เชญิแขกทั้งตําบล เพลิน พรหมแดน √

41 ลาแทนนาค ถึงหนาบวชแลวหนา ผมรองลา ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

42 เตรียมงานบวช โอลูกแมจเา ถึงเวลา ควรบวชใหแม ไวพจนแ เพชรสพุรรณ;ละอองเพชร แสงพราว √

43 พรุงน้ีบวชแน พรุงน้ีแลวหนาพี่ลาแน ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

44 บวชแผผลบุญ เชญิขอเชญิ เชญิทานมาๆแหนาคไปวัด ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

TRACK
รวมเพลง ลูกทุ่งฮิต...วัยเก๋า

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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45 แหนาคมาบวชรวมกัน หุยฮาเรามาแลวหนา ชวนชกัมาบวช ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

46 ธ.ก.ส.(ธรณีกรรแสง) โปรดรักลูกใหถูกทางจะไดเบาบาง ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

47 ผูมีพระคุณ 1 ขอเตือนใจนิด สะกิดใจหนอย ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

48 ผูมีพระคุณ 2 พอเจารูกระแสตาที่ไมสัง่สอน ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

49 พระสทิธัตถกุมาร ตอน 1 จะกลาวถึงสทิธาตราชกุมาร ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

50 ปลงธรรมสงัเวช ตอน 2 ครั้นจําเนียรกาลเน่ินนานมา ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260128 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

3 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

4 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

6 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

7 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

8 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

9 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

10 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

11 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

12 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

13 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒนแ X

14 ยอมปืนตนง้ิว ก็รูวาเขาคนน้ัน..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

15 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกเบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

16 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

17 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

19 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

20 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

21 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

22 ถาฉันรวยจะสวยใหดู ถาฉันรวยจะสวยใหดู ลูกนก สภุาพร √

23 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

24 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

25 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษแ √

26 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ พี สะเดิด √

27 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒนแ X

28 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเป็นคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

29 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

30 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

31 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

32 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรคแ X

33 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

34 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมคแ ภิรมยแพร √

35 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

36 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

37 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

38 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

39 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

41 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

42 เชือ่ใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

43 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

44 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

45 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปิดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

47 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

48 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

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

50 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี √

51 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง สลา คุณวุฒิ √

52 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260148 ท้าซ้้า

วันที่วาง 01/06/2560 1 ผาน Slot Machine X

2 ตาสวาง Modern Dog X

3 พบกันใหม POLYCAT X

4 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

5 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

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

7 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 Dancing Musketeers X

9 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

ลูกทุ่งฮิต ล้านเปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 2

ฮิตโดนใจ วัยรุ่นชอบ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 บินเขากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

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

12 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

13 ฤดูที่ฉันเหงา Flure X

14 นักเดินทาง (โฆษณาเปฺปซี)่ ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

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

16 ขอวอน 2 Somkiat X

17 อยาเสยีใจคนเดียว Better Weather X

18 เพลงของเรา TATTOO COLOUR X

19 อยูน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคสิง่เดียว ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

20 มันถูกอยูแลว สงิโต นําโชค X

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

22 รักในมหานคร กทม.จองมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพารแตเมนตแคุณปูา √

23 หรือ/OR SLUR X

24 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

25 หากฉันตาย 60 Miles X

26 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

27 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

28 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

29 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

30 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

31 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

32 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

33 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

34 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

35 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

36 งายจะตาย นํ้าตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเป็นเพียง The Dai Dai √

37 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเป็นไร Bankk Ca$h √

38 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

39 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice X

40 ฝืน GREASY CAFE' X

41 BUTTERFLY (Ambient Version) ผีเสือ้ตัวหน่ึงไมสวยงามเทาไหร ปาลแมมี่ X

42 ใครเจ็บกวา ETC X

43 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

44 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

45 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดน้ันไป อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

46 เจ็บที่ยังรูสกึ(ซีรีสแ U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหว่ันไหวเรื่องเธอ นนทแ ธนนทแ √

47 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

48 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

49 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

50 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560065 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/06/2560 1 อายตายสไิหนําบ เพชร สหรัตนแ X

2 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

3 เขาตายสฮิักอายบ เพชร สหรัตนแ X

4 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 แชงใสซอง เพชร สหรัตนแ X

6 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

7 ผูบาวดาวเทยีม เพชร สหรัตนแ X

8 ยากกวารักคือลืม กวาคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

9 ผัวเกากะเหงาเป็น เพชร สหรัตนแ X

10 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

11 แตกี้คือบเลือกอาย เพชร สหรัตนแ X

12 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

13 หนอไมสม เพชร สหรัตนแ X

14 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

15 14 กุมภาฯ เพชร สหรัตนแ X

16 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

17 กอนคํา เพชร สหรัตนแ X

18 แตงกันสกัทกี็ดีเหมือนกัน เป็นอะไรละพี่ ตีสามตีสี ่โทรมาบอก ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260112 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/06/2560 1 คูกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

3 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

4 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

5 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

6 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

7 เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

8 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

รวมฮิต คู่รัก คู่ฮิต เพชร-ตั๊กแตน

เพลงสามัญประจ้าตัว 2

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 8/24



9 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

10 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร LOSO √

11 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

12 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

13 แหวกฟูา ควาดาว เหมอมองไปบนฟูา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

14 หมากเกมน้ี หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

15 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

16 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

17 คงจะมีสกัวัน คงจะมีสกัวัน คงเป็นวันที่ชืน่ใจ เรวัต พุทธินันทนแ √

18 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหีแ อิทธิกุล √

19 กลับคําเสยี แคเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

20 เหน่ือยไหมดาว เกิดมาเป็นดาวพรางพราวนภา มาชา วัฒนพานิช √

21 คนไมรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

22 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

23 แคเสยีใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

24 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

25 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

27 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแแจม √

28 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

29 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

30 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

31 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

32 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

33 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลยแ เจมีนา √

34 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

35 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

37 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

38 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชยัเจริญ(หนุม) √

39 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

40 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันน้ีตอง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

41 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนน้ี ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส) √

42 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

43 ฝันไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

44 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

45 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

46 กอนหินกอนน้ัน เคยมีใครสกัคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

47 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

48 อยากลับไป ลืมตาข้ึนมาพรอมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

49 ไวใจเไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดเกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินสแ √

50 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260129 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/06/2560 1 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

2 สงิหแคะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

3 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

4 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

5 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทยั √

7 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

8 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

9 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

10 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษแ √

11 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นองนาง มนตแแคน แกนคูน √

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

13 จิ๊กโกเนําเขา กางเกงยีนสแก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

14 สญัญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทยั √

15 สาวนาขาแดนซแ พอฝนลาฟูาสัง่ เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

17 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษแ √

18 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแแคน แกนคูน √

19 อยาใหแครแขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทยั √

20 บาวพันธุแพื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

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

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

23 หนอนเฝูาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

24 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษแ X

25 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

27 อยากลืมผูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

28 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

รวมเพลง อีสานม่วนช่ืน...ฮิตบ่เลิก
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29 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

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

31 ไปรักกันที่อื่น..ไดบ ฮักกันมานานหลายปี แตวันน้ีนองหลอยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

33 เทพีอีแต฿ก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สนิชยั √

34 โปงลางอีนางเดอ (ล.ดวงตาในดวงใจ)มาแลวเดอพี่นอง ทวงทํานองเพลงบานเฮา ตาย อรทยั √

35 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

36 สจัจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษแ √

37 บมีสทิธิ์เหน่ือย หนักครับพี.่.แตบมีสทิธิ์เหน่ือย ไหมไทย ใจตะวัน √

38 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

39 ซูเปอรแสตารแหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตารแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 เชือ่วามี(แตยังหาบเจอ) เชือ่..นะวามีแตยังบเจอ มั่นใจวามี ตาย อรทยั √

41 แยกทางเพราะหางเหิน ยามหางไกลลับตาสญัญาก็เสือ่มความหมาย ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ลําเพลินเชญิยิ้ม ละพอแตเปิดผาฟุาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศิริพร อําไพพงษแ X

43 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝังอยู มนตแแคน แกนคูน X

44 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา)สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

45 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

46 เอื้อยข้ีคราน เอื้อยเอยนองมีแนวสมิาสอนองมีคําสมิา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 เหลากลมสดุทาย เพื่อนเอเยกินเหลาเมาบเสีย่ว มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ปาผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อัมพรพงษแ √

49 หลอย ๆ บาย หลอย หลอย บาย อายอยา ภูวรรณ โพธิราช √

50 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษแ X

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260138 1 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

วันที่วาง 08/06/2560 2 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชนแ คูกิมิยะ √

3 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

4 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน √

5 ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน(ล.4หัวใจแหงฯ)เคยเป็นคนที่รักตัวเองอยูเพียงผูเดียว ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ √

6 กลัวเขาใจผิด (ละครสามหนุมเน้ือทอง)รักฉันบางหรือเปลาอยาใหฉัน ตองเดา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

7 ฉันทําผิดไหม (ละครแฝดนะยะ) ไมรูวาเพราะอะไร ไมรูและไมเขาใจ ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

8 รักเอย (ละครทาสรัก) รักเอย เจาไมเคยเวนผูใด ไมวาเกิด ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

9 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจ)เหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Bowling √

10 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

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

12 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

13 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

14 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟูองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

15 ถามตัวเองไดไหม (ล.รักน้ี...หัวใจมีครีบ)ไมเขาใจเลยจริงๆ จะคิดถึงแตเธอ กิ่ง เหมือนแพร √

16 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

17 ไมใกลไมไกล (ละครมนตแจันทรา) เธอไมตองขอบใจ กับความหวงใยที่มีให Jetset'er √

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

19 ยอม (ละครสภุาพบุรุษจุฑาเทพ) ยอม ฉันยอมไปจากเธอแลว ดวยความเต็มใจ ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ √

20 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หว่ันไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจนแ (แหนม) √

21 สิง่ดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนน้ัน ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทยแ ปาทาน √

22 หน่ึงคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

23 อยาบอกฉันวาใหไป (ล.สภุาพบุรุษจุฑาเทพโปรดทบทวน โปรดเห็นใจ หากเยื่อใย ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

24 หนาสวย ใจเสยี (ล.ทองเน้ือเกา) จุดจบเธอคงจะไปไมสวย ถาหากเธอยัง เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

25 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รูอยูแกใจ วาเราน้ันไมมีสทิธิ์ กะลา √

26 อยาบอกวา วาน วันวาน X

27 ยิ่งหามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

28 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

29 ตามรักคืนใจ จิ๊บ ปิยธิดา X

30 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณแ(จั๊ก) X

31 ที่จริงฉันก็เจ็บ (ละครลมซอนรัก) ณเดชนแ คูกิมิยะ X

32 ถาเรียกมันวารัก (ล.แอบรักออนไลนแ) ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) X

33 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

34 หมดดวงใจ (ละครขาบดินทรแ) เบน ชลาทศิ X

35 ใครจะรู ทาทา ยัง X

36 ยื้อ เบน ชลาทศิ X

37 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

38 แลวเราจะไดรักกันไหม (ล.ตะวันเดือด) ณเดชนแ คูกิมิยะ;ญาญา อุรัสยา เสปอรแปันดแ X

39 ไมมีคําวาสายเกินไป โตเ ศักดิ์สทิธิ์ X

40 เหตุผลของคนไมดี โอปอ ประพุทธแ X

41 เมื่อไหรถึงจะเป็นฉัน กวาง อาริศา X

42 ไมตองคิดถึง โอปอ ประพุทธแ X

43 รักนิรันดรแ โจ ธณรัฐ ปิ่นเวหา X

44 คนใกลตัว (ละครสะใภจาว) โยง อารแมแชรแ X

45 ใหตายก็ไมรักกัน (ล.สดุแคนแสนรัก) ชาติ สชุาติ (The Voice) X

46 หน่ึงคําที่รอ ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ X

47 เกลียด Bowling X

by หนึ่ง ณรงค์วิทย์
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48 หัวใจใหเธอ (ล.สองหัวใจน้ีเพื่อเธอ) ไอซแ ศรัณยู X

49 อยาทําใหรักไดไหม เมญา นนธวรรณ X

50 เจ็บน้ีจําจนตาย (ล.สดุแคนแสนรัก) นัดดา วิยกาญจนแ X

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260181 1 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

วันที่วาง 08/06/2560 2 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

3 รักเอย อู฿ อู฿ อู฿ อู฿ อู฿...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

4 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

5 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟูาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

6 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

7 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

8 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

9 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสดุลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

10 แสบ สงยิ้มหวาน ขางในเชอืดเฉือน DA endorphine √

11 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

12 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

13 สกัวาปากหวาน สกัวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมเหมือนแมน วง Endorphine √

14 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

15 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

16 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

17 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสยีใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

18 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

19 รักอยูขางเธอ แผนฟูากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

20 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

21 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชวิีตเธอเป็นเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

22 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

23 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

24 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

25 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

26 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

27 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

28 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

29 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

30 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน DA endorphine √

31 น่ีแหละความเสยีใจ ทกุเรื่องราวที่เขามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

32 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

33 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

34 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเป็นใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

35 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

36 ขอบฟูา ไดแตเหลียวมองไปสดุฟูาไกล BODYSLAM √

37 รูทั้งรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

38 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

39 แชรแ (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

40 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับน้ัน วง Endorphine √

41 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

42 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

43 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

44 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

45 นํ้าเต็มแกว วัน วันที่เป็นอยู เฝูาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

46 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ แกรงดังเชนภูผา ใหญและสงูเสยีดฟูา BODYSLAM √

47 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความตองการจากฟูาหรือความตองการ POTATO √

48 ฮู ฮู ฟูาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให POTATO √

49 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

50 ขอบคุณที่รักกัน(Version Coverโปรเจคชาง)ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260055 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/06/2560 1 เสยีดายของ Basher X

2 สกัวันฉันจะดีพอ อยากดีพอ ใหเธอไดมั่นใจ BODYSLAM X

3 ใจงาย LABANOON X

4 ถูกที่ ผิดเวลา Hobbit X

5 เพิ่งรูวารัก Breakfast in bed X

6 นิดนึงพอ ฉันคนควาหาคําตอบเทาไรไมเจอ Friday I'm In Love X

7 ฝันหวาน LABANOON X

8 หว่ันไหว รูก็ทั้งรูวาเธอเป็นใคร และฉันก็ไมคิด BODYSLAM X

9 คนรักสตัวแ FREE X

10 เหตุผลงายๆ Big Ass X

11 ถูกทกุขอ LABANOON X

12 อะไรอยูบนฟูา Than X

13 ฤดูไหนก็หนาว Basher X

14 หลังฝน BODYSLAM X

by bodyslam-Potato
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15 คนโชคดีลืมงาย คนโชครายลืมไมลง Unfollow X

16 หวง Girl X

17 นางงามจักรวาล LABANOON X

18 ใจแกวง Peak X

19 ให Than X

20 ฉันมีความสขุ Friday I'm In Love X

21 รักเธอดวยสายตา Peak X

22 ไมมีใครจะดีเหมือนเธอ Winky X

23 เพื่อนใหม LABANOON X

24 สิง่แวดลอม Basher X

25 จรรยาบรรณ Big Ass X

26 Yoo Hoo Girl X

27 ไมมากไมนอย App Last Tissue X

28 เมื่อคืนไดนอนหรือเปลา Zippoe X

29 เฮอ..คืนน้ี ละออน X

30 รักเธอทกุวัน LABANOON X

31 หองเกาๆ Basher X

32 สขุล้ํา Friday I'm In Love X

33 มือใหม BODYSLAM X

34 ชอบงาย แตรักยาก Frick X

35 อยากรู Girl X

36 ผูชายบานนอก LABANOON X

37 รักตัวบรรจง ละออน X

38 เผ่ือไว BODYSLAM X

39 80-90 Than X

40 ลืมฉันหรือยัง Basher X

41 ชายมือสอง Big Ass X

42 ชวิีตไมเคยขาดเธอ เชน Handmade X

43 รับรองไมบอกใคร Girl X

44 ของมีคม Big Ass X

45 คืนหน่ึงในกรุงเทพ Friday I'm In Love X

46 ความรักรอบตัว Girl X

47 คนดีที่ฉันรัก LABANOON X

48 คนเหงาใจ The Answer X

49 ใหทา Basher X

50 อมยิ้ม LABANOON X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260133 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/06/2560 1 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

2 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

3 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

4 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษแ;โจ฿ก SO COOL √

5 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

6 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

7 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

8 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

9 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

10 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

11 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

13 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

14 สรางฝันดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

15 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

16 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

17 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

18 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

19 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทยั X

21 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

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

23 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแแคน แกนคูน X

24 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

25 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

26 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

27 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

28 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

29 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

32 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

33 ทายากหนูเยอะ จ฿ะ คันหู X

34 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

ลูกทุ่งฮิต ติดขอบเวที
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35 จิ๊กโกเนําเขา กางเกงยีนสแก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

36 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ตาย อรทยั X

37 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

38 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

39 เงินนะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันดวยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

41 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

43 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

44 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 ฟูามืดบดน ฟูามืดกะคงบดน เห็นสนตะเว็นยามเชา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

46 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษแ √

47 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 เจาหญิงลําซิ่ง เวทชีวิีตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทยั √

49 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พี สะเดิด √

50 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260132 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/06/2560 1 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมคแ ภิรมยแพร √

2 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

3 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

5 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

6 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

8 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

9 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

10 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

11 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทกุวันอายอยูทางน้ันคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษแ √

13 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

14 คิดฮอดจังเลย คืนหน่ึงดวงจันทรแตระการแสงจา ตาย อรทยั X

15 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

16 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสกึกับอายน่ีละ ที่เป็นแบบ ศิริพร อําไพพงษแ √

17 คึดฮอดจนฝันเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝันเห็น มนตแแคน แกนคูน √

18 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

19 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

20 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

21 คึดฮอดสาวผาปุา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สนิชยั √

22 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษแ √

23 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

24 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

26 มื้อใดเสคิิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทยั √

27 คิดฮอดอยางแฮง เกิดมายังบเคยฮักปักหลักฮักไผเเทานอง ไมคแ ภิรมยแพร √

28 คึดฮอดนองสาว สงใจคึดฮอด มาถึงนองสาว หยอดเหรียญ ศิริพร อําไพพงษแ √

29 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

30 สงใจมาใกลชดิ สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทยั √

31 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

33 คอยนองที่หองเชา หองเชาของพี่มีตูเย็นแลวเด฿อคําแพง ศร สนิชยั √

34 คนในความคิดฮอด จดชือ่คนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทยั √

35 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

37 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

38 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิง่เวากัน ตาย อรทยั X

39 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไมคแ ภิรมยแพร √

40 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรแเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษแ √

41 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทยั √

43 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนแทกุวัน ความรูสกึดีๆบตองรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

45 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟูาไมอํานวย ไมคแ ภิรมยแพร X

46 อยากฟังคําวาคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมวงแลว ตาย อรทยั √

47 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สนิชยั √

48 ซังคนบคิดฮอด ซังคนบคิดฮอดกันเด เพิ่นไปเทหัวใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

49 ยามคิดฮอด...กอดดวยออมใจ เป็นจังใดเนอนาง อยูทางพูน คึดฮอด ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงน้ีถึงอายคนน้ัน สะพาน ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260149 ท้าซ้้า
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2 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

3 รักกินไมได สงกรานตแ รังสรรคแ X

4 นานานานานา ทรงไทย X

5 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

6 เหตุการณแน้ี 7 DAYS CRAZY X

7 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

8 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

9 หนังสอืเลมเกา ชาติ สชุาติ (The Voice) X

10 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑแ X

11 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

12 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

13 เจ็บไปรักไป เสยีงที่เธอบอกคําวารัก จากวันน้ัน Yes'sir Days √

14 เคลียรแใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

15 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

16 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

17 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

18 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

19 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

20 ขอบคุณ โตโน & The Dust X

21 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

22 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีนํ้าตา หนุม กะลา √

23 เธอไมให เดอะซิน X

24 แฟนคนใหม วงกลม X

25 รั้งยังไงก็ไปอยูดี เต็ม นาวา X

26 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

27 พรุงน้ีไมมีเธอ วงพาโล X

28 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

29 พูดผานกําแพง(Acoustic Version) คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

30 กอด คําวารัก รูดีวาคงไมพอ จะเหน่ียวรั้ง NOS √

31 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 ฟูายังฟูาอยู SMILE BUFFALO X

33 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

34 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

35 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

36 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

37 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

38 พระรามอกหัก ปืน ซีพราย X

39 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทไีดไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

40 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

41 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

42 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

43 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

44 เกลียดเพลงรัก น่ังฟังบทเพลงอยูกับเพลงรัก ที่เธอ Pancake √

45 รองไหทําไม อยาไปเสยีนํ้าตา มันเป็นเพียงฉากรัก TAXI √

46 อยาปิดฉัน มันอาจจะถูกของเธอ จะลืมใครสกัคน ไท ธนาวุฒิ √

47 คนถัดไป อยาใหฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

48 ดีเกินไป(อีกแลว) ยอมแลวเธอ ยอมแลวเธอ ยอมฉันยอม จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บช้ํามากอน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

50 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260139 1 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

วันที่วาง 15/06/2560 2 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว INSTINCT √

3 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

4 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

5 พูดในใจ ยังทรมานอยางน้ี เจอะเธอทกุที BODYSLAM √

6 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว ปาลแมมี่ √

7 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

8 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลแมมี่ √

9 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

10 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

11 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

12 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

13 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

14 วันน้ีมีแตเธอ กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน ศักดา พัทธสมีา √

15 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา พีท พล √

16 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

17 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทกุขแเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

18 พรุงน้ี...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

19 ฝากไว ฝากเอาไวในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

20 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

21 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี วง SOFA √

ช่ือเพลง
Original Hits เพลงฮิต

TRACK
ที่ใครใครก็ COVER

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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22 วันสขุ กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทกุขแใจ ไท ธนาวุฒิ √

23 ผูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

24 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

25 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหงความหลังระหวางเรา อ฿อฟ Big Ass √

26 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

27 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา พลพล √

28 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

29 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

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

31 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

32 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลารแ √

33 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

34 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

35 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

36 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

37 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

38 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

39 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร มาลีวัลยแ เจมีนา √

40 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

41 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

42 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

43 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

44 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

45 คนในฝัน (ละครฝันเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป MR.TEAM √

46 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

47 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

48 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

49 เน้ือคู เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

50 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงคแวิทยแ เตชะธนะวัฒนแ √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260144 1 งมงาย เน่ินนานเทาไร ไมรูที่รอเธอ BODYSLAM X

วันที่วาง 15/06/2560 2 ทิ้งไวในใจ Big Ass X

3 อากาศ คําวารัก คําที่ยิ่งใหญ ถูกสัง่สอน BODYSLAM X

4 เธอเก็บฉันไวทําไม ฉันพอจะรู วาเธอมีใครซอนไวในใจ Big Ass X

5 ความซื่อสตัยแ ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู BODYSLAM X

6 หลอกไดหลอกไป Big Ass X

7 ย้ํา ยังไมเคยลืม ยังไมเคยเลือน BODYSLAM X

8 ทางผาน Big Ass X

9 ทางของฉันฝันของเธอ คนอยางฉัน มันอาจไมใชผูชายในฝัน BODYSLAM X

10 รักเขาใหเทาฉัน Big Ass X

11 สกัวันฉันจะดีพอ อยากดีพอ ใหเธอไดมั่นใจ BODYSLAM X

12 ไมคอยเต็ม Big Ass X

13 หว่ันไหว รูก็ทั้งรูวาเธอเป็นใคร และฉันก็ไมคิด BODYSLAM X

14 เจี๊ยวจ฿าว Big Ass X

15 Good Bye Big Ass X

16 มีแคเธอก็เกินพอ BODYSLAM X

17 จรรยาบรรณ Big Ass X

18 เลิกกับมัน Big Ass X

19 ผมไมสู BODYSLAM X

20 เครื่องบิน Big Ass X

21 ของมีคม Big Ass X

22 มือใหม BODYSLAM X

23 ทา ดม อม เชด็ Big Ass X

24 เพื่อนชวนไปแอบดู Big Ass X

25 ใหรักคุมครอง BODYSLAM X

26 เฮย!!! Big Ass X

27 บเอย Big Ass X

28 จันทรแยังเต็มดวง BODYSLAM X

29 เหตุผลงายๆ Big Ass X

30 นาทสีดุทาย BODYSLAM X

31 ชายมือสอง Big Ass X

32 ภาพลวงตา ใคร กี่คนที่ฝัน และสิง่น้ันไดเป็นดังใจ BODYSLAM X

33 ชวิีตหลังความตาย Big Ass X

34 Bodyslam ถามใครใครก็บอกใหถอนตัว BODYSLAM X

35 My World Big Ass X

36 ศักดิ์เอเย Big Ass X

37 เผ่ือไว BODYSLAM X

38 กากี Big Ass X

39 โรคจิต Big Ass X

40 หลังฝน BODYSLAM X

41 วันเดียว Big Ass X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
MUSIC BUGS YEARS

BODYSLAM - BIG ASS
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42 แมวขโมย Big Ass X

43 ยกโทษ BODYSLAM X

44 แลวเราก็จากกัน Big Ass X

45 ปุานน้ี BODYSLAM X

46 ปุานน้ี Big Ass X

47 ชวิีตที่เหลืออยู เธออยาถามวาฉันน้ันเคยรักใคร BODYSLAM X

48 คําเดียว Big Ass X

49 ปลายทาง ปลายทางที่ฉันรอเธอ ที่สดุก็จบตรงน้ี BODYSLAM X

50 กอนตาย เราทกุคนก็คงรูวันเกิด แตมีสกักี่คน Big Ass X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260131 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/06/2560 1 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

3 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

5 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

6 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

8 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

9 กระซิบกระซาบ ฝน ธนสนุทร X

10 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

11 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 อยาบล็อกเฟสอาย บิ๊กไบดแ สายลํา X

13 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทยั √

14 หลงกลผูชาย กลวย คลองหอยโขง X

15 สมใจอายแลวบ มอส รัศมี X

16 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

18 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

19 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสแีดง เตเา ภูศิลป √

20 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

21 คูคอง (Cover Version) ไขมุก รุงรัตนแ X

22 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

24 น่ังเฝูาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตเา ภูศิลป √

25 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

26 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตเา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

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

28 ตนง้ิวกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

29 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

30 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตเา ภูศิลป √

32 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

33 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

34 นํ้าตาหลนบนที่นอน นํ้าตาหลนบนขอบเตียง หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) X

35 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

37 นํ้าตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

38 รูวาเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตเต็มใจใหหลอก เปาวลี พรพิมล √

39 คนซื่อชือ่บุญมา แฟูม บุญมา X

40 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

41 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

43 กินขาวกับนํ้าพริก ดูรึมาถามจูจี่ทูซี่เกินใคร เปาวลี พรพิมล √

44 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสนุทร X

45 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวาฮัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษแ √

47 หัวใจโดนใบแดง แฟูม บุญมา X

48 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สกันิดเลยหรือ วาฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุแ √

49 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 1) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน ชาย √

50 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 1) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน หญิง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260183 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

2 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

3 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

4 ผัวคนที่ทอใดเ(ผัวคนที่เทาไหร) หน่ึง รุงทวิา X

5 เมียเดอบแมนควาย ดาหลา ธัญญาพร X

6 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

7 ผัวปัจจุบัน สาธิต ทองจันทรแ X

8 ผัวคนสดุทาย แกวปิ้งไก X

ลูกทุ่งฮิตกดไลท ์ถูกใจใช่เลย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิตลูกทุ่ง รวมเพลงดัง ผวัค้้าเมีย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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9 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

10 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

11 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

12 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

13 ปาผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อัมพรพงษแ √

14 ผัวปามาหาอาย เปู ภาณุชยั X

15 เมียเฒา จาสง ร็อคออนซอน X

16 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

17 อยาใหผัวรู อัมพร แหวนเพชร X

18 อยาใหเมียรู มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

19 มีผัวแลวสฮิักนองบ ไกนา X

20 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

21 ผูสาวมักเวาผูบาวข้ีคุย อายศรๆสฟิูาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

22 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสยีตัวยังตองมาเสยีใจ ศิริพร อําไพพงษแ X

23 เมียพี่ไมรู สามารถ พยัคฆแอรุณ X

24 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา ชาย เมืองสงิหแ X

25 ไอแจงมีเมีย มีเมียละเป็นของตัวเองแลวเฮอ ไวพจนแ เพชรสพุรรณ √

26 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

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

28 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

29 เมียหาว จาสง/บัญชา/แฟรงคแ/มนตแสทิธิ์ X

30 ผัวขอยเป็นเมียเขา สาวแย เจติยา X

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

32 ฮักหมดตัว ผัวหมดใจ อุตสาหแทุมฮักหมดตัว อุตสาหแทุมฮัก ศิริพร อําไพพงษแ √

33 นอกใจผัวเขา ไกนา X

34 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

35 อวยพรผัวเกา เจไดเ ไหทองคํา X

36 ผัวปลอม แกน ธนพล X

37 ผัวทิ้ง กลวย คลองหอยโขง X

38 กติกาหัวใจ ผัวเขาไมเอานะคะ แฟนเขา สมภาร อัมพรพงษแ √

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

40 กิ๊กคือชูเมียรูคือตาย จาสง ร็อคออนซอน X

41 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

42 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจมข้ึนละสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

43 ผัวคนสดุทาย นก พงศกร X

44 ผูหญิงหลายผัว อดีตบดีบงาม ถึกคนเขามองเลวทราม หลา หนองนํ้าคํา X

45 เหตุผลคนหลายผัว จ฿ะจเา พรชนก X

46 ผูชายเศษสี่ หมอดูเน้ือคู วาแฟนนองอยูไมไกล สมภาร อัมพรพงษแ √

47 พอฮางซอมทางเมีย เถียงนานอยคอยใจผูไกลหางอกพอ ศร สนิชยั √

48 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษแ X

49 เกาหลีข้ีเมี่ยง ฮัลโหลๆแคน้ีกอนเดอเธอ ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

50 ดาวนแรถใหผัว(อีแหลภาค 2) โอย หนอนาย หนอนาย อุ฿กหลายเด ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260179 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

2 ร(W8) จีน กษิดิศ X

3 หากฉันตาย วิโอเลต วอเทยีรแ X

4 แพหัวใจตัวเอง วาน วันวาน X

5 พระจันทรแ แปูงโกะ X

6 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลแมมี่ √

7 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีรแ X

8 จม ลุลา √

9 สองคนในรางเดียว (ซีรีสแไดอารีสแตุ฿ดซีสแความรักมันเป็นอยางน้ี จีน กษิดิศ √

10 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

11 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

12 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

13 Postcard อากาศดีๆน่ังมองดูดอกไม กินกาแฟ แปูงโกะ X

14 อยากจะรู (ละครกุหลาบซาตาน) ไกล ไมวาอยูที่ใดก็ยังคงมีคําตอบ นท พนายางกูร;จูเนียรแ กรวิชญแ สงูกิจบูลยแ √

15 หน่ึงคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

16 อยาบอกวา วาน วันวาน X

17 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

18 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศแ กฤดากร ณ อยุธยา √

19 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

20 ปลอย แปูงโกะ X

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

22 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพแขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

23 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี ลุลา √

24 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมใชคนที่ฉันเฝูารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

25 ไมอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบางไหมไมนอน ตองน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

26 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

27 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ X

28 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา ลุลา X

อาร์ตตัวแม่
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 17/24



29 เผ่ือวาเธอคิด... Pango X

30 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสนแดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

31 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง ปาลแมมี่ √

32 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

33 ไดหมด (IT'S ALL GOOD) ซานิ นิภาภรณแ ฐิติธนการ X

34 อยากบอกวารัก อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

35 ไดโปรด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่ง)ดึงตัวเองกลับมาทกุท ีเมื่อฉันรูสกึดี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

36 ยิ่งรอยิ่งทรมาน (ละครเจาแมจําเป็น) เรื่องจะจบยังไงก็ยังไมรู ปวดหัวใจ นท พนายางกูร √

37 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

38 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ แปูงโกะ √

39 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา ปาลแมมี่ √

40 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

41 อะไรที่ฉันเป็น ก็ฉันไมคอยจะเป็นอยางคนทั่วไป SATURDAY SEIKO √

42 เจ็บทกุเชา ซานิ นิภาภรณแ ฐิติธนการ X

43 แสงสดุทาย (ภาพยนตรแวัยรุนพันลาน)รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

44 อีกนาน จีน กษิดิศ X

45 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

46 สะดุด วิโอเลต วอเทยีรแ X

47 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู จีน กษิดิศ;สนิุสา สขุบุญสงัขแ(ออม) √

48 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

49 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลอยใจลอยไป ปาลแมมี่ X

50 รักสนุก จีน กษิดิศ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

3 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน (Another V.)เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

4 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

5 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสดุสายปุาน)คิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

6 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

7 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

8 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

9 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

10 ผูชายคนน้ีกําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

11 พื้นที่ทบัซอน (Another Version) เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

12 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

13 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

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

15 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

16 จริงจังสกัครั้ง (NO STATUS) พูดวาไมรักกัน ใหฉันสกัครั้ง ยังดีกวา กิ่ง เหมือนแพร √

17 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

18 อยาทิ้งฝัน เหมอมองไปบนทองฟูา ฟูาอันกวางใหญ DA endorphine √

19 หลอกตัวเอง มองดูทองฟูามันชางกวางใหญ บัณฑติ แซโงว √

20 ตัวละครลับ ไมตองรูวาฉันเป็นใคร ไมตองคิดวา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560068 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

2 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

3 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

4 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

6 สญัญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟังขาว เอกพล มนตแตระการ √

7 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

8 เพลงหยังกะได วอนอายโฆษกผมคนหัวอกกลัดหนอง เอกพล มนตแตระการ √

9 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคแจากสายคนหัวใจเศรา ศร สนิชยั √

10 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

11 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

12 หอบใจมาโสเจ็บ เห็นหนาเมื่อวาน เจาโปรโมชัน่ดวย ศร สนิชยั √

13 นองเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

14 อยูหมองใดเก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูที่ใดก็มีสญัญาณ เอกพล มนตแตระการ √

15 เทพีอีแต฿ก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สนิชยั √

16 มองจันทรแวันคึดฮอด มองจันทรแบนฟูาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

17 คนนาฮัก..อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260180 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 แตปางกอน (ละครแตปางกอน) รอคอยเธอมานานแสนนาน COCKTAIL;ปิ่น พรชนก เลี่ยนกัตวา X

2 วันน้ีมีแตเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆา หัวใจฯ) กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

3 แคมีเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆา หัวใจเพื่อเธอ)เป็นแคคนหน่ึง ในโลกใบเกา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

4 ปิดบัง (ล.เพลิงนารี) ทกุ ทกุชวงวันเวลาที่ผานมา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

PLAY TIME Vol.2
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5 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

6 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

7 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

8 ไมมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวยไปบอกเขา...วาเราน้ันรักกันอยู แกม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน√

9 ฉันคนน้ีก็คน (ละครปุากามเทพ) เห็นฉันเป็นตัวอะไร เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

10 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

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

12 ขอบฟูาไมมีจริง (ละครลายหงสแ) หากยอนไปมองดู เมื่อครั้งวันวาน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

13 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมสําคัญ กัน นภัทร √

15 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

16 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 สกัวันตองไดดี (ละครบุญรอด) คนบางคนชวิีตชางยากชางเย็น มาตัง ระดับดาว √

18 ทั้งๆที่ควรหามใจ(ล.จัดรัก วิวาหแลวง) ก็รูเสมออะไรที่ดีไมดีและก็รูเรื่องน้ี หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

19 ไมเจ็บอยางฉันใครจะเขาใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูจริงใชไหม คนรักที่ไมหลอกกัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

20 รักใหพอดี (ละครบัลลังกแเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

21 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตแจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

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

23 สองใจรวมกัน (ละครฟูากระจางดาว) ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

24 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

25 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

26 คูคอง กอง หวยไร X

27 กลอมลูก (ละครตมยําลําซิ่ง) โอม...เอย..อีนางลูกแมน่ีเอย สนุารี ราชสมีา √

28 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูอาศัยในคําวาเรา เหงามันก็ไมเหงา เตเา ภูศิลป;เปาวลี พรพิมล √

29 คูคอง (Cover Version) ไขมุก รุงรัตนแ X

30 สญัญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา เปาวลี พรพิมล √

31 สะพานสายรุง (ละครตมยําลําซิ่ง) คิดถึงเธอ อยากเจอหนา อยากไปหา อารยา เอ ฮารแเกต √

32 ใจสารภาพ (ละครสายฟูากับสมหวัง) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน เปาวลี พรพิมล √

33 ราชนีิหมอลํา(เพลงประกอบละคร ราชนีิหมอลํา)โอ โอ ละหนอ โอ ละนอ โอ ละนอ.. หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

34 คุณแมไมวา เมญา นนธวรรณ X

35 ของรักของหวง (ละครตมยําลําซิ่ง) ดูทาทางเหมือนนางจะเอาจริง ญาญาญ๋ิง √

36 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว เตเา ภูศิลป √

37 คะคุณขา คะคุณขา อะไรนะคะคุณขา ไดยินไมชดั มิ้วสแ อรภัสญานแ สกุใส √

38 จี่หอยคอยรัก (ละครตมยําลําซิ่ง) เอาหาน้ี ฟังเสยีงฟูาฮองหนํ่ายามใดเ มิ้น มิณฑติา วัฒนกุล √

39 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร เตเา ภูศิลป √

40 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ตน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

41 ฝนตกแดดออก ฝนตก แดดออก นกกระจอก จะออกจากรัง พรชติา ณ สงขลา √

42 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

43 ตมยําลําซิ่ง (ละครตมยําลําซิ่ง) เดอ นาง เดอ เดอ นาง เดอ ทฤษฎี สหวงษแ (ปอ);อารยา เอ ฮารแเกต √

44 หมดหัวใจยกใหเธอ (ละครตมยําลําซิ่ง)สองตาของเธอกลมๆ ทําไมถึงคม ภัทรภณ โตอุน √

45 อยาใหแมลงวันวางไข (ล.เทพธิดาปลาราไห2อยา อยา อยา อยามา ทําเนียนๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

46 สมหวังนะจ฿ะ (ล.สายฟูากับสมหวัง) หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสยีสตางคแ เปาวลี พรพิมล √

47 หนากาก คนเราน้ันดูกันลําบาก พวกใสหนากาก จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 หนาจริงหรือหนากาก (ล.สายฟูากับสมหวัง)อยากรูวาหนาจริงหรือวาหนากาก เปาวลี พรพิมล √

49 รักก็บอก ไมรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤด)ีก็เป็นคนแบบน้ี ฉันเกิดมาก็เป็นอยางน้ี แพรวา พัชรี √

50 บานนอกแลวไง เมญา นนธวรรณ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260143 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 มีเธอ ฉันไมรูจะเป็นอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

3 ไมขีดไฟกับดอกทานตะวัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

4 สดุทายดวยรัก หากเพียงเรามีกันและกันเหมือนวันวาน อุย รวิวรรณ จินดา X

5 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

6 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลยแ เจมีนา √

7 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

8 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย ชรัส เฟื่องอารมยแ √

9 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

10 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แมวาเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

11 คงจะมีสกัวัน คงจะมีสกัวัน คงเป็นวันที่ชืน่ใจ เรวัต พุทธินันทนแ √

12 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย นันทดิา แกวบัวสาย √

13 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหีแ อิทธิกุล √

14 หลอกใหรัก ถาไมมีหัวใจไฉน ชรัส เฟื่องอารมยแ √

15 คืนเหงา ค่ําแลว แตใจก็ยังไมหลับ ผุสชา โทณะวณิก √

16 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

17 รักลนใจ คืนน้ีใจฉันวาวุน เฝูาแตเห็นหนาคุณ ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

18 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

19 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนดวยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมยแ √

20 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไวสกัหนอย จับมือฉันไวนานนาน มาลีวัลยแ เจมีนา √

21 เควงควาง สดุกล้ํากลืนยืนนํ้าตาคลอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

22 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟูา ขีดมาแลว สรุสหีแ อิทธิกุล √

23 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

24 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย ใหม เจริญปุระ √
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25 คิดถึงคนแปลกหนา ฉันไมรูมันเกิดไดไง ฉันไมรู เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

26 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

27 ฝันลอยลอย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

28 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอน้ันอยา ชรัส เฟื่องอารมยแ √

29 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

30 พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟูา อุย รวิวรรณ จินดา X

31 ปลอยใจฝัน ปลอยดวงใจลอยหายเขาไปในเพลง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

32 กัลปาวสาน เธอถามวาโลกลอยอยูไดอยางไร สรุสหีแ อิทธิกุล √

33 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลยแ เจมีนา;ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) √

34 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

35 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

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

37 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทนแ √

38 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

39 เพื่อนไมทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ นรินทร ณ บางชาง √

40 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

41 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

42 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

43 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

44 แบงฝันใหกัน มีเธอคนน้ี ที่เดินเคียงไหล ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

45 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะนอย สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

46 พิพิธภัณฑแสวนตัว เหน่ือยใจมานาน นันทดิา แกวบัวสาย √

47 เติมฝัน [เคหาสนแดาว] หน่ึงความฝัน หน่ึงความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

48 ครั้งน้ัน อุย รวิวรรณ จินดา X

49 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลองไป วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

50 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260135 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 เติมใหกัน..ทกุวันนะเธอ เติมแคทลีะนิด ทลีะนิด แคทลีะหนอย ตั๊กแตน ชลดา √

2 สาวรําวง อายุสบิหาไดมาเป็นสาวรําวง ตาย อรทยั X

3 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

4 รักขามคลอง บานนองอยูฝ่ังขโนน บานพี่อยูฝ่ัง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

5 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

6 เอ เอ฿ เอ เอ฿ เอ เอ฿ เจาอยาโยเย แจ฿ค ธนพล √

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

8 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 ลมพัดลมเพ ลมพัดลมเพใจเธอจะเซไปหาใคร ลมพัด จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

10 ทาแปูงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกไพร เปาวลี พรพิมล √

11 คนโสดประจําคอนเสริแต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

12 เธอจะอดข้ึนสวรรคแ (แต)เธอจะอดข้ึนสวรรคแ ถาทําให แจ฿ค ธนพล √

13 อะไรก็ฉัน จ฿ะจ฿ะจ฿ะจเา คะคะคะคา..อะไรก็ฉัน อะไร แพรวา พัชรี √

14 หนูไมรู ขอโทษทีๆ ๆ ที่ไปสคีนมีเจาของ เปาวลี พรพิมล √

15 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

16 เอิ๊ง เอย (ละครลิเก฿ ลิเก) พูดจา ก็เหมือนลิเก (โอ...เย) จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

17 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดน่ันแหละ เปาวลี พรพิมล √

18 ปลารา Shala la จกปลารา Shala la Shala la ตั๊กแตน ชลดา √

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

20 หนูลอเลน รถเมลแบริการกันแจเวสองแถวบริการดี๋ดี แพรวา พัชรี √

21 พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

22 สอนหนูหนอย สอนหนูหนอย หนูไมเคย ไมเคย จอมขวัญ กัลยา √

23 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

24 จองตักลวงหนา อยากกลับบานจัง เก็บตังคแจะไปฝากแม แพรวา พัชรี √

25 แฟนเพลงมืออาชพี เขาวงการเพลงมานานปี แตยังไมมี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

26 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

27 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทกุวัน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

28 เด็กปั๊ม ขอยจากอีสานหลายปี เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทยั X

29 นักรองงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

30 อยากเป็นพระเอก อยากเป็นอยากเป็นพระเอก ไมมีใครเสก ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

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

32 คุณไดแตใดมา ถามจริงๆ คนดี วาความสวยน้ีคุณได จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

33 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาใหหนวงหนัก เปาวลี พรพิมล √

34 ไมคแลอยลําฟาง กาวข้ึนไปยืนบนเวทคีันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

35 ยักษแใหญ ยักษแเล็ก ยักษแวัดแจงกับยักษแวัดโพธิ์ ตัวโตโต ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

36 รักก็บอก ไมรักก็บอก (ละครน.ส.เย็นฤด)ีก็เป็นคนแบบน้ี ฉันเกิดมาก็เป็นอยางน้ี แพรวา พัชรี √

37 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

38 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามาน่ังจอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

39 รักกันนะคนดี แอบชะแง ชะแง ไดแตชะเงอ ชะเงอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

40 ฝนหนาวสาวครวญ ยามยางเขาสูเขตฤดูฝนพรํา เปาวลี พรพิมล √

41 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

42 จ฿อดสดุยอด เขาเป็นใครมาจากไหนกันหนอ เขามารอ ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

43 เมื่อไหรจะรักสกัที พูดอะไรอยางน้ันบอกวาฉันนารัก แพรวา พัชรี √

44 เบี้ยวนองเป็นฟูองแหลก ไหนวา ถึงวันสงกรานตแปีน้ี จะถือฤกษแดี จอมขวัญ กัลยา √

รวมฮิตลูกทุ่ง 3 ช่าพาเพลิน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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45 เรื่องน้ีพี่เกี่ยวแน เงินบาทจะตกนายกจะเป็นใคร พี่ไมวุนวาย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

46 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทยั X

47 สติสตังคแ ตอนมีสติก็ไมมีสตังคแ ตอนมีสตังคแก็ ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

48 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

49 ขอแคแลดู ก็พอรูตัวเองดี ไมมีดวงทางน้ีถึงทําดี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

50 คําวอนกอนลา กอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260134 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/06/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

5 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

6 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

7 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

8 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

9 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

10 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

11 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

12 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

13 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

14 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

16 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

17 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

18 สบิขวางทางฮัก คงเป็นวันสดุทายแมนบ วันที่อาย แม็คกี้ ฤทธิศร X

19 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

21 ทหารเกณฑแผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑแ ไมคแ ภิรมยแพร √

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

23 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

24 คุณแมไมวา เมญา นนธวรรณ X

25 สงสยัใจไมรอด อารแม ชงิชาสวรรคแ X

26 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

27 หนุมนาขาว สาวนาเกลือ (ภ.รวมพลคนลูกทุงบานของพี่ทํานา ทํานา ปลูกขาวทกุเมื่อ เปาวลี พรพิมล;ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

28 ผัวทิ้ง กลวย คลองหอยโขง X

29 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

30 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

31 ฝากไว อารแม ชงิชาสวรรคแ X

32 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

33 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

34 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

36 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟูา กมหนามองดิน ไมคแ ภิรมยแพร X

37 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ศิริพร อําไพพงษแ √

38 รองูเขาฝัน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

39 บานนอกแลวไง เมญา นนธวรรณ X

40 พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

41 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

42 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

43 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

44 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

46 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

47 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

48 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

49 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 2) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน ชาย √

50 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 2) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน หญิง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260236 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/06/2560 1 แปฺะอยารอง SILLY FOOLS (วงใหม) X

2 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูขางใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

3 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

4 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

5 จิ๊จ฿ะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

6 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 ไมหว่ันแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

8 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสงูเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

9 สูไมได เธอจะลองกับใครประชนักับใคร SILLY FOOLS (วงเกา) √

10 แลวแตแปฺะ เกรงใจเขา บอกใหเกรงใจเขา SILLY FOOLS (วงใหม) √

11 ไม หยุดฟังใหดี หยุดฟังฉันกอน SILLY FOOLS (วงใหม) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลง ลูกทุ่งฮิตข้ามปี

TRACK

Silly Fools Silly War Hits
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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12 ฟังดูงายงาย ฉันแพเวลาที่เธอมอง ออนแอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

13 เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก เพลงน้ีเกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

14 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝูาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

18 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

20 เจ็บ ตนเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหม) √

21 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 HEY... HEY...แอบไดยินไดฟังวาเธอเจ็บ SILLY FOOLS (วงใหม) √

23 หน่ึงเดียวของฉัน หายไป เธอไดทิ้งฉันออกไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

24 นํ้าน่ิงไหลลึก มันจะน่ิงๆๆ ซะกอน กอนพายุมันจะ SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 หนาไมอาย ไรทางออก ก็ตอนที่เธอบอก เธอจะจากฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

26 พอแลว รักเธอ ฉันเคย รักมากอน แตเธอยอม SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 เบื่อ มันเบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทกัใคร SILLY FOOLS (วงใหม) √

28 เหน่ือย หงุดหงิดมาแตเชาเลย อาจเป็น SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 ปลอย อยากจะพอแลวพอ ขอพอเพียง SILLY FOOLS (วงใหม) √

30 เพลงของเธอ แตงบทความดวยตัวฉันเอง แตงบทเพลง SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 เหงา ยังคงวนเวียน ใจวนเวียนอยูกับสายลม SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 นางฟูา สบตา เธอสบตาฉัน หัวใจฉันสัน่ SILLY FOOLS (วงใหม) √

33 ใหเธอ คงเป็นคําแรกที่เธอเอยปาก SILLY FOOLS (วงเกา) √

34 หรือเปลา? อาจเป็นวันที่เวียนหมุนผาน ที่เฝูารอ SILLY FOOLS (วงเกา) √

35 ฝัน ฉันมองไปบนฟูาไกล เห็นดาว SILLY FOOLS (วงใหม) √

36 แค...คน หลับตาเถิดคนดี โปรดหยุดถามฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

37 ตางกัน ฉันคงตองโดนทกุคนเหยียดหยาม SILLY FOOLS (วงเกา) √

38 เวลา ใชสิง่ที่กําหนด เรียกวาเวลา SILLY FOOLS (วงเกา) √

39 ใจมันหาย ใจมันหาย อีกไมนานคงสลาย SILLY FOOLS (วงใหม) √

40 บอกลา ไมเคยจะพึงไมเคยพอใจ ไมเคยจะซึ้ง SILLY FOOLS (วงใหม) √

41 เซ็ง ความพอใจอยูที่ไหน ฉันไมเขาใจ SILLY FOOLS (วงเกา) √

42 ตูมตาม ลืม ไมเคยลบลืม เป็นค่ําคืนที่ฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

43 150 C.C. คืนน้ีสดใส งดงามจนจับใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

44 ปรักปรํา เหตุผล คือแอบมีคนเขาบอก บอกเธอ SILLY FOOLS (วงใหม) √

45 พอ-แม-ลูก ลูกหลานเราเขานอยใจ ฉันเลยตองการ SILLY FOOLS (วงใหม) √

46 คิดไปทําไม มองไปทางซาย และหันไปทางขวา SILLY FOOLS (วงเกา) √

47 บั้นทาย จดจําวาวันน้ัน วันจันทรแที่ผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

48 พี่สาวครับอัดผมที ฉันเองก็เพิ่งรู วาที่ฉันทําไป SILLY FOOLS (วงเกา) √

49 ผูยิ่งใหญ ถึงเวลาที่ตองไป แสดงความมั่นใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

50 มันแอบอยูขางเครื่อง เป็นอะไร เห็นใครๆ อยากลองหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560051 1 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

วันที่วาง 29/06/2560 2 เยาวราช จิรศักดิ์ ปานพุม X

3 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

4 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

6 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

7 ยังนอยไป เธอทําใหฉันอยากจะรองเพลงทั้งวัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

8 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

9 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บช้ํา ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 ผิดดวยหรือ (ละครนิมิตมาร) ช.ตลอดชวิีต ฉันรูดี วาไมเคยเป็น จิรศักดิ์ ปานพุม;นิโคล เทริโอ √

11 ถามันมี จิรศักดิ์ ปานพุม X

12 ไมลองไมรู เห็นคนวาเธอแสบ คบไปแลวจะเสีย่ง จิรศักดิ์ ปานพุม √

13 หลอนเอเย จิรศักดิ์ ปานพุม X

14 สนุทรียแ สนุทรียแ ไปอยูที่ไหน ก็ไมเป็นไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุม √

15 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวาเธอจําเป็นตองไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

16 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

17 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

18 อยาทําอยางน้ัน จิรศักดิ์ ปานพุม X

19 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

20 ฉันเสยีเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 ทกุอยางเพื่อเธอ (ละครคดีเด็ดฯ) แมตองลําบากเทาไหร ฉันยังเต็มใจรับมา จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 ถึงอยางไร จิรศักดิ์ ปานพุม X

24 ทําไม เป็นอะไร มันเป็นอะไร เธอเป็นใคร จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 คําเดียว ปากคนอยางฉัน กับคําหวานหวาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 ซากคน ธรรมดาคนที่รักกัน เขาถึงจะมาถามไถ จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 มุมมืด เขาและเธออยูตรงน้ัน เขาและเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 GET UP HIGHER HERE WE GO, YOU GOTTA KNOW จิรศักดิ์ ปานพุม √

29 หนักเขาไว (Fight-to') เกิดเป็นคนมันตองทนๆ เขาไว จิรศักดิ์ ปานพุม √

30 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสขุ จิรศักดิ์ ปานพุม √

BEST OF CATAROCK
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560066 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/06/2560 1 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

2 ฝุุน (Piano Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

3 ความลับในใจ (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี GETSUNOVA √

4 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

5 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

6 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

7 สิง่สําคัญ(น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

8 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(Version Acoustic)ตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

9 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

10 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

11 แสงสดุทาย (น่ังเลน Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

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

13 นํ้าผ้ึงพระจันทรแ (Acoustic Version) รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

14 รักแทอยูเหนือกาลเวลา Acoustic versionเวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

15 เธอคือนางฟูาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

16 ไมตางกัน 25 Hours X

17 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

18 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

19 กุมภาพันธแ (น่ังเลน เวอรแชัน่) คงเป็นที่ฟูาเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา GETSUNOVA √

20 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

21 ฤดูรอน (ภ.รักมันใหญมาก) บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง GREASY CAFE' √

22 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

23 อยาบอกวารัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

24 เหน่ือยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

25 ไมเห็นฝุุน (Acoustic Version) เป็นเพียงฝุุนที่ลอยชาๆ แลวแตสายลม กะลา √

26 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหงความหลังระหวางเรา จิรายุ ละอองมณี (นองเกา);แนท ณัฐชา นวลแจม √

27 รูสกึดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันน้ีไมมีเธอ NO MORE TEAR √

28 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลน Version) คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

29 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

30 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี อัญชลี จงคดีกิจ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560063 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/06/2560 1 ฝากเลี้ยง โอ฿ะๆๆโอวๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

2 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

3 ประมาณน้ีหรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

4 ALL I WANNA DO แลวเธอก็กลับมา แลวเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

5 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

6 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันน้ีตอง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

7 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

8 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

9 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

10 อยากหมุนเวลา เสยีดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

11 ชวิีตมีแตเธอ [เงามรณะ] กับเรื่องราวรายราย ที่มาใหเราเจอ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

12 เงา [เงามรณะ] ฟูาที่สดสวย ตะวันที่สดใส เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

13 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสกัครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

14 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

15 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ปุวยการ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

16 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อ฿ะอันน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

17 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

18 สวรรคแชัน้ 7 Oahh man,u know who it is man, เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

19 จ.J ใจหาย (ใจมัน หา...ยไป จ ใจมัน หา...ย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

20 ไดจังหวะ เอาเริ่มตนที่น่ี ใครจะทําอะไร เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

21 บ฿าย บาย จะคบยังไงถาหากเป็นแบบน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

22 ไดโนเสารแ ไดโนเสารแ เจาไดโนเสารแ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

23 หัวลําโพง เกิดมาไมเคยฟังคําโกหก เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

24 อดทนไว ปลอบใจเขาไวใหอดทน เหตุการณแ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

25 ถามคําเดียว ไหน มองฉันไดไหม ชวยมองใหชดั เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

26 1 ปี กับ 1 นาที มันจบไปแลว มันผานไปแลว ก็พอจะเขาใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

27 คนใจ คนหาความรูสกึเธอ ที่เธอน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

28 คืนน้ีไมมีความลับ สบตาฉันสกัหนอย ขอแคหันมา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

29 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

30 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260137 1 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

วันที่วาง 29/06/2560 2 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

3 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

Accoustic Hits
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต 25 ปี เจ เจตริน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต ผู้บ่าวอกร้าว
TRACK

ปะทะ ผู้สาวอกหัก
ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

7 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

9 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

10 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

11 หน่ึงปีที่ทรมาน หน่ึงปีใหหลังฉันยังจําได จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

12 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

13 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

15 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

16 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ลืมเจียมหัวใจ ลืม..ลืมเจียมหัวใจเมื่อไดสบตา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

18 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

19 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

21 เอิ้นขวัญคนเศรา อายเคยบอกเจา สไิปนําเขาใหคึด พี สะเดิด √

22 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

24 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

25 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

27 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

28 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 เอานํ้าตามาน่ี ฉันไมเคยสน อดีตกอนโนนเธอเป็นอยางไร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

30 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

31 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

33 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวน้ีนับเป็นเทื่อที่สบิสอง พี สะเดิด √

34 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

35 รักคนชือ่นอย ผมหลงรักคนผูหญิงชือ่นอย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

36 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

37 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทยั X

39 จําไมไดวาตองลืม รูสกึตัวก็ตอนไดยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

40 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

42 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

43 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

44 รถไฟสายนํ้าตา เสยีงหวูดรถไฟบาดใจนองใหตองเศรา ตาย อรทยั √

45 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

46 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

48 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

49 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 วันที่บมีอาย ฟูาเอเย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบน่ัง ตาย อรทยั √
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