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เผยแพร่/

COLLECTION ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0259084 1 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

วันที่วาง 08/04/2559 2 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

3 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

4 รอย รอยแผล เก็บมันลึกข๎างในจิตใจ POTATO √

5 เพียงพอ ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO √

6 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

7 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

8 ไมํให๎เธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

9 กล๎าพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวํากับเขา POTATO √

10 ปากดี จากวันน้ี...เธอจะไมํเห็นหน๎า POTATO √

11 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

12 น่ีแหละความเสยีใจ ทกุเรื่องราวที่เข๎ามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

13 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

14 ไมํรู๎จะอธิบายยังไง ฉันไมํรู๎เธอได๎ยินฉันไหม...แตํละคําที่ POTATO √

15 ทิ้งรักลงแมํนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

16 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลํน เวอร๑ชัน่) จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน POTATO √

17 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

18 แพ๎ใจ (ละครคูํแค๎นแสนรัก) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั POTATO √

19 ทํานองที่หายไป ไมํต๎องการอะไรที่เลิศเลอ ขอแคํฉันมีเธอ POTATO √

20 Sassy Girl มันก็จริงที่ฉันไลํเธอไป...มันก็จริง POTATO √

21 อุปสรรคกํอให๎รักบังเกิด ไมํวําชวิีตเธอเป็นเชนํไร เธอจะมีฉัน POTATO √

22 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ POTATO √

23 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญ..รักเป็นความต๎องการจากฟ้าหรือความต๎องการ POTATO √

24 ฮู๎ ฮู ฟ้าไร๎ดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให๎ POTATO √

25 อารมณ๑สเีทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

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

27 จําอะไรไมํได๎ เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหรํ ฉันยังจําได๎ POTATO √

28 กี่พรุํงน้ี จากรูปที่เคยสวยงาม ผํานมานานคงมี POTATO √

29 เพราะเธอ (ละครมายาตวัน) แสง..แสงดวงตะวัน เริ่มจะสอํงฟ้า POTATO √

30 ลืมตาในนํ้า เห็นฉันเหมือนคนเข๎าใจทกุอยําง POTATO √

31 คนดีไมํมีที่อยูํ ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน วําเธอต๎องการ POTATO √

32 แพ๎กลางคืน ดึกแล๎ว..ไลํตัวเองให๎ไปนอน ปั๊บ Potato √

33 หวังดีเสมอ ถึงไมํได๎รักตัวฉัน ขอแคํให๎เธอไว๎ใจ POTATO √

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

35 คนกลาง ได๎รู๎ขําวเขาทําเธอให๎เสยีใจ ไมํรู๎ POTATO √

36 เข๎าทาง เธอพร่ําบอกสิง่ที่ฉันเป็นเธอรับไมํไหว POTATO √

37 ภาษากาย ยอมให๎ไปแล๎ว..เมื่อหัวใจเธออยูํที่ POTATO √

38 จะให๎ฉันทํายังไง (ละครนํ้าตาลไหม๎) ฉันก็รู๎ในกฎเกณฑ๑ และก็เห็นในความจริง POTATO √

39 ชู ๎ปี ดู วับ มีอะไรก็ให๎เธอ...ไปกับใครสกัครั้ง POTATO √

40 ขอบใจ เจียมตัวเอง..ตั้งแตํวันที่ได๎พบเธอ POTATO √

41 นํ้าหอม หากฝนไมํพรําลงมา...แรงอยํางน้ี POTATO √

42 สญัญา(จะไมํไปไหน)(ละครเพียงใจที่ผูกพัน)ฉันไมํเคยยอมให๎ใครทั้งน้ัน...ฉันไมํเคย ปั๊บ Potato √

43 สามเวลา ทกุเชา๎ที่ตื่นข้ึนมาน้ัน สิง่แรกที่ทํา POTATO √

44 พระจันทร๑ดวงเกํา ก็เหน่ือยกับความรัก..ก็อยากที่จะลอง POTATO √

45 งํายๆ เหมือนฤดูกาลเปลี่ยนหมุน อุณหภูมิร๎อน POTATO √

46 พรุํงน้ี (จะไปกับเธอ) ก็ไมํยาก ดูอาการก็พอรู๎ POTATO √

47 ลา ลา ลา ไมํบอกก็รู๎ดีใชไํหม...ฉันมองแตํเธอ POTATO √

48 เลํนลิ้น ที่บอกวํารัก อยํางน้ัน อยํางน้ีซะมากมาย POTATO √

49 สมดุล ในวันที่ใจกําลังอํอนล๎า แอบเฝ้าคอยมองหา Potato √

50 CIRCLE เจ็บที่เขามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรัก POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259136 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/04/2559 1 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ตําย อรทยั √

3 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไหมไทย ใจตะวัน;มนต๑แคน แกํนคูน √

5 ขอทําเพื่ออ๎าย คนฮักนอกใจถามวําใครบํเสยีใจบ๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเ๎คียงบํา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

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

8 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

9 นางฟ้าโรงงาน ปาน นํ้าทพิย๑ เพชรสนํ้ีาเงิน X

หยาดเหง่ือเพ่ือเธอ

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

POTATO : BEST ROCK 

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 ผ๎ูอยูํเบื้องหลัง ตึกน้ีสงูใหญํ มือไผเลําสร๎าง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 บนเสน๎ทางสายเดิม ฝันที่อยูํไกล ปลายทางมองไมํเห็น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

16 ผ๎าขาวบนบําซ๎าย ผ๎าขาว สาวฝากกํอนจากมาไกล มนต๑แคน แกํนคูน √

17 รอรักวันแรงงาน คําวอนจากใจลูกผ๎ูชายที่ขายแรงงาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนแทต๎๎องไมํทอ๎ คนทอ๎คนไมํแท๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

19 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 เพราะโลกน้ีมีเธอ ชวิีตคนชัน้แรงงาน เหมือนเกิดมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

21 ฝันจมนํ้าตา หนีความจนจากตจว.บ๎านเฮา ขายวัยหนํุม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

22 ถนนค๎นฝัน เน่ินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

23 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 ละครชวิีต จากแดนอิสาน บ๎านเกิดเมืองนอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;พี สะเดิด;เสถียร ทํามือ √

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ตําย อรทยั √

27 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

29 สาวโรงงานลานเบียร๑ บํอยากกลับไปเหงา ในห๎องเชาํคนเดียว ตําย อรทยั √

30 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

31 ความฝันกําลังกํอสร๎าง หัวใจล๎วนๆ ที่ทําให๎เรามีวันน้ีได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 ฝันยังไกล ใจยังหนาว บํฮู๎คือกันวําอีกกี่วันกี่คืนหละหนอ ตําย อรทยั √

33 ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน อีกคืนที่สายลมชาํงเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

34 ลูกสาวนายจ๎าง ผมยอมจํานนและพร๎อมจะทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

35 ศิลปินลูกจ๎าง จะหนัก จะเหน่ือย จะเหงา พวกเรา ตําย อรทยั √

36 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน มนต๑แคน แกํนคูน √

37 คือเราชาวโรงงาน ปาน นํ้าทพิย๑ เพชรสนํ้ีาเงิน X

38 กําลังใจในแววตา ดึงคําวําสูท๎ี่ซํอนอยูํในแววตาน๎อง เสถียร ทํามือ √

39 สงํใจมาใกล๎ชดิ สงํใจที่หํวงหาโดยสารมากับความหํวงใย ตําย อรทยั √

40 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

42 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

43 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 หวานใจหน๎าจอ กดอักษรเรียงร๎อยถ๎อยคํา ในนามของ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 สญัญาหน๎าคอม จากบ๎านนอกมา ทํางานอยูํหน๎าเครื่องคอม ตั๊กแตน ชลดา √

46 เจ๎านายครับ เจ๎านายครับ ผมมากราบรบกวน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 ลูกจ๎างขอร๎อง เห็นวําได๎เปรียบกะอยําสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

48 ฝากดาว..ถามขําวบ๎าน สงํความหํวงใย ไปกับสายลมคืนน้ี ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

49 เพื่อรักเพื่อเรา คนฮักอยูํหลังความหวังน้ันรออยูํไกล พี สะเดิด √

50 แรงใจคนไกลบ๎าน ชวิีตรายวันของคนจากบ๎านมาไกล ศิริพร อําไพพงษ๑;รวมศิลปิน √

51 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259140 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/04/2559 1 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

3 เบอร๑โทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจ๎าของเบอร๑น้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมํได๎ต๎องคอยโทรไปถามขําว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

6 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 อยากบอกวําอ๎ายเหงา ออกมาหาอ๎ายจั๊กคราวได๎บํ อ๎ายสน่ัิงรอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

9 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 สกัคนที่เข๎าใจ หนุนตักฉันได๎นะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุข๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

11 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

12 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

13 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

14 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

15 ดาวเต๎น ม.ต๎น หางเครื่องชัว่คราว สาวนักเรียน ม.ต๎น ตําย อรทยั √

16 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

17 วันที่บํมีอ๎าย ฟ้าเอ๐ย มีไว๎เฮ็ดหยัง ถ๎าอ๎ายบํน่ัง ตําย อรทยั √

18 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ตําย อรทยั √

19 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

20 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

21 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

22 ใต๎แสงนีออน คืนน้ีน๎องนอนใต๎แสงนีออน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 จอมอ ปอ 6 ความรู๎ต่ํา..เขียนคําวํารักไมํสวย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 อยากเด็ดดอกฟ้า มองแคํรองเทา๎ก็รู๎วําเราตํางกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

ลูกทุ่งยอดฮิต คัดพิเศษ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 2/15



29 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 ด๎วยแรงแหํงรัก ด๎วยแรงแหํงรักจึงผลักให๎มีแรงสู๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

32 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

33 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

34 คนโสดประจําคอนเสริ๑ต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตํก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

35 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

36 มีคนเหงารออยูํเบอร๑น้ี กุหลาบบนโต๏ะคอมันตกแตํวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

37 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

38 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

39 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

40 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

41 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ใจบํมักดี ตั้งแตํวันที่เธอเดินจากหัวใจ บํมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

43 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

44 คือเจ๎าเทาํน้ัน ดั้นด๎นมาแสนไกล ด๎วยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

45 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 คนนําฮัก อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

47 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

48 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

49 นักสูห๎ัวใจเซิ้ง ทกุข๑ก็ทนจนก็สู ๎ยิ้มเพื่ออยูํบนเสน๎ทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

50 เวลคัม ท ูทํานา เวลคัมมาทํานาเด๎อ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/04/2559 1 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

2 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

3 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 More than อ๎าย can say ทะเลก็แคบไปหนํอย ฟ้าก็กว๎างไมํพอ เดวิด อินธี √

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

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

7 อ๎อมกอดเขมราฐ (ภ.อ๎อมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักต๎องมนต๑ ฟ้าดลบันดาล เต๐า ภูศิลป์ √

8 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝ้ารอรัก น๎องคงไมํอยาก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

9 จะขอก็รีบขอ แนํหรือ พี่จ๐า บอกวําจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

10 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

12 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

13 ทหารเกณฑ๑ผลัด 2 โอ๎กานดาตาหวานทหารเกณฑ๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

15 เจ๎านายครับ ถ๎าหากผมตาย เจ๎านายจะอยูํได๎ไหม แสน (นากา) √

16 เจ๎าชายทา๎ยซอย ลงรถเมล๑เดินเข๎าซอยดึกๆ หลํอๆอยํางเรา รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259141 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/04/2559 1 ใจหลํนที่งานเลี้ยง แล๎วก็มาถึงชวํงเวลา ที่เป็นไฮไลท๑ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

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

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

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

5 คนไกลเบอร๑เกํา โทรหา...คนดีที่อยูํบ๎านเรา ด๎วยเบอร๑โทร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;แพรวา พัชรี √

6 น๎องคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวได๎บํ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

7 ฟ้ามืดบํดน ฟ้ามืดกะคงบํดน เห็นสนํตะเว็นยามเชา๎ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

8 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

10 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

12 ไมํอยากครับผม ญ.หวัดดีจ๎าพํอรูปหลํอ ช.ดีครับผม จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);อาภาพร นครสวรรค๑ √

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

14 ขอหอมกํอนแตํง นานนับปี ที่พี่หนี จากบ๎านมา คิดเห็น มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

15 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด ภู ศรีวิไล;มด อุบลมณี √

16 สัง่นางข๎างโพน ช.ปากทางข๎างโพนที่เกํา อ๎ายมาสงํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

17 ฮักน๎องคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผํ อํอนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตําย อรทยั √

18 สดุทา๎ยก็ต๎องรักกัน (ล.สายฟ้ากับสมหวัง)เรื่องงํายๆอยํางน้ีทําไมไมํรู๎ อยูํใกล๎ๆ เปาวลี พรพิมล;ภูธเนศ หงษ๑มานพ(กัปตัน) √

19 หัวใจยังอุํนดี ยังเจอะเจอเธอในฝัน ยังคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุ๑;กล๎วย แสตมป์ √

20 คนบ๎านเอง โอํเอย...ชะชไิช ชะชไิช คนบ๎านเอง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ตั๊กแตน ชลดา √

21 โสน-สะเดา (ละครสายฟ้ากับสมหวัง) ช.แมํดอกโสนบานเชา๎ ญ.พํอดอกสะเดา ภูธเนศ หงษ๑มานพ(กัปตัน);เปาวลี พรพิมล X

22 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบได๎ไหมน๎องสาว พี่ถามจริง กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

23 ผ๎ูสาวมักเว๎าผ๎ูบําวข้ีคุย อ๎ายศรๆสฟิ้าวไปไส ให๎อ๎อคุยนํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

24 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ พี สะเดิด;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ฮอยกอดครั้งสดุทา๎ย ตุ๎มเปิ๊ดตุ๎มเปิ่งเสยีงกลองเซิ้งดังมา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

26 คุย line บํหายคิดฮอด หายไปอยูํไสมาฮู๎บํวําคนถําน๎อยใจ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

27 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒําๆเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

28 น้ิวนางข๎างซ๎าย น้ิวนางข๎างซ๎ายจองไว๎ด๎วยแหวน ไหมไทย ใจตะวัน;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

ลูกทุ่งคู่รัก-คู่ร้อง

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 ตํอจากคําสญัญา สําหรับฉัน คําวํารักมันแปลวํารัก กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

31 คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.สะใภ๎ไร๎ฯ)ญ.ผ๎ูชายอิหยัง เสาะหาสาระบํได๎ อ๏อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 รักกันนะ รักกันๆๆนะ...รักกันๆๆนะ...เรารักกันนะ ไอซ๑ ศรัณย;ูเปาวลี พรพิมล √

33 แมํไมํวํา ช.รู๎วําแมํเป็นหํวง แตํอยากจะชวนน๎อง จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);ญาญําญ๋ิง √

34 อ๎ายสวนยางนางสวนอ๎อย ช.สาวไรํอ๎อยมายืนคอยไผน๎อหรือคอยแฟน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

35 เรารู๎กันอยูํสองคน เรารู๎กันอยูํสองคน สองคนเทาํน้ัน เทหํ๑ อุเทน พรหมมินทร๑;พรชติา ณ สงขลา √

36 รักกันสองวัน ช.วันที่ฝนตก หน๎าเธอก็ตกใสใํจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

37 พี่บําวอยําเอิด ฮัลโหล..รู๎ไหมมีใครคิดถึง เป็นหํวงนะ รัชนก ศรีโลพันธุ๑;โกไขํ √

38 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค;เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา√

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

40 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เสถียร ทํามือ;ตั๊กแตน ชลดา √

41 สาธุเด๎อ..ขอให๎เธอเป็นคูํแท๎ ฮู๎บํผ๎ูสาวกํอนมาพบเจ๎าวันน้ี อ๎ายไป มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

42 หลูโตนหมอนข๎าง ช.ลมหนาวพัดมาตั้งโจทย๑ บํ อยาก ศิริพร อําไพพงษ๑;เอกพล มนต๑ตระการ √

43 อิจฉามือถือ ช.ตั้งแตํเจ๎ามีมือถือกะบํคือเกํา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

44 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ มนต๑แคน แกํนคูน;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

45 ปัญหาสวํนเรา ญ.ดึกๆทไีรก็นอนไมํหลับ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท);เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา√

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

47 โรงนาถําอยูํเด๎อ ญ.ฮัลโหล อ๎ายศรบํ ช.จ๎า ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

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

49 พอปานกัน ช.ปากข้ึนสหินีสหินีจํมข้ึนลํะสหินีสหินี ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 ต๎มยําลําซิ่ง (ละครต๎มยําลําซิ่ง) เด๎อ นาง เดอ เด๎อ นาง เดอ ทฤษฎี สหวงษ๑ (ปอ);อารยา เอ ฮาร๑เกต √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259148 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/04/2559 1 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซ๑..ห๎ามป่วยฯ)ปลํอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไว๎ข๎างทาง วิโอเลต วอเทยีร๑;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

2 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

3 ลมซํอนรัก Singular X

4 ทิ้ง (Leave It There) สงิโต นําโชค X

5 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข๎างกายรู๎สกึ วัชราวลี √

6 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

7 ครึ่งใจ แม๎วําเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตํเขา กัน นภัทร √

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

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

10 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

11 ไมํตํางกัน 25 Hours X

12 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

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

14 อยําเปลี่ยนไป เริ่มจากแคํเป็นคนรู๎จัก แล๎วก็กลายเป็น ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

15 ให๎รักมันโตในใจ (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง)แอบมองทกุวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน๑ คูกิมิยะ √

16 นํ้าผ้ึงพระจันทร๑ รักฉันรักเธอ และรู๎วําเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

17 กอดตัวเอง รักเธอ รักเธอ ก็ยังหายใจเป็นเธอ สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

18 ให๎ความคิดถึงได๎ทํางาน อาจเป็นเพราะเราน้ัน ใกล๎กันมากไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

19 North Star คืนน้ี ไมํรู๎เป็นอะไร อยูํดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

20 คนข๎างๆ 25 Hours X

21 หมึกน่ึงมะนาว นานๆจะมีสกัวันที่ฉันและเธอเทาํน้ันคนดีที วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

22 ปลาการ๑ตูน ฟ้าชาํงเป็นใจ แดดยามเชา๎ ชาํงเย๎ายวนใจ สงิโต นําโชค;Joey boy X

23 ลูกอม Feat.MissLove ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด๎วยแสงไฟ วัชราวลี X

24 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

25 เผ่ือวําเธอคิด... Pango X

26 สงํเพลงน้ีคืนมาให๎ฉันที แม๎จะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟ้าทะเล จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

27 ทางเดินแหํงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

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

29 รักอยูํข๎างเธอ แผํนฟ้ากว๎าง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

30 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

31 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

32 รักเธออยูํดี (ประกอบละครปัญญาชนก๎นครัว)รักเธอ เธอไมํรู๎ อยูํอยํางคนที่ไมํมี โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

33 เปลี่ยนเป็นรัก นนท๑ ธนนท๑ X

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

35 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตํไมํยอม ฉันพร๎อมที่จะเดินตํอ POTATO √

36 เกาะร๎างหํางรัก อยูํกลางทะเล มีนํ้ากับทราย Tattoo Colour X

37 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR √

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

39 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูํจริง รักที่ Season Five √

40 พื้นที่สวํนตัว ไมํทกุข๑ ไมํร๎อน ไมํนอนกลางวัน ปาล๑มมี่ √

41 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

42 ชา๎ชา๎ แม็กซ๑ เจนมานะ X

43 ไมํอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบ๎างไหมไมํนอน ต๎องน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

44 มีเราตลอดไป สิง่ที่เธอฝันมันคงจะดูวําแสนไกล ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

45 สองใจรวมกัน (ละครฟ้ากระจํางดาว) ช.ใจเธออยูํข๎างซ๎ายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

46 เธอคือลมหายใจ ชวิน จิตรสมบูรณ๑(จั๊ก) X

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

48 ตามรักคืนใจ จิ๊บ ปิยธิดา X

49 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผํานใจ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

หอบเพลงรักไปพักร้อน
ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
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50 ยิ่งรู๎จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสกัคําวําเธอทําได๎อยํางไร DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259139 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/04/2559 1 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตําย อรทยั √

2 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 ผิดด๎วยหรือ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

4 ให๎ตายไปกับใจ ฝนจะตกฟ้ายังสงํขําว ให๎เมฆเทาๆ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 ฆําให๎ตายอ๎ายกะฮัก เพชร สหรัตน๑ X

6 หมอนใบเกํา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี √

7 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันท๑ X

8 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

9 ช้ํา ฝน ธนสนุทร X

10 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

12 บ๎านนอกแล๎วไง เมญํา นนทวรรณ X

13 นักร๎องเงินร๎อย ไมํเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช๎ เล๎ง ศึกวันดวลเพลง √

14 ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลํานาเขามาเอง ฉันเปลําชวนนา สนุารี ราชสมีา √

15 อยากฟังซ้ํา อยากฟังซ้ําคําที่เธอบอกฉัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

16 ข๎าด๎อยเพียงดิน เหมํอมองดูฟ้า ก๎มหน๎ามองดิน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

17 ดาวไมํลืมดิน เมญํา นนทวรรณ X

18 มาจากดิน คนมาจากดินบํเคยลืมกลิ่นความจน ตําย อรทยั √

19 ลูกทุํงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุํมนํ้ามูล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 สริับได๎บํ เพชร สหรัตน๑ X

22 บํตายอ๎ายคงบํเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท๑ X

23 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

24 นํ้าตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ต๎นใบไม๎เฉาแห๎ง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 นํ้าตาในสายฝน ฝน ธนสนุทร X

26 คุณแมํไมํวํา เมญํา นนทวรรณ X

27 ผ๎ูชายในฝัน ตั้งแตํเป็นสาวเต็มกาย หาผ๎ูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

28 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

29 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 อาลัยชายแดน ไมํอยากให๎ไปแตํมันจําใจต๎องให๎จาก ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน X

31 นักรบหํวงแฟน อ๎อมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ป่านน้ี มนต๑แคน แกํนคูน X

32 คนเจ๎าชูอ๎ยูํที่เดียวบํได๎ ผ๎ูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยูํ ที่อูํซํอมใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 สาวสองเมือง ฝากคําข๎ามโขงลอยโค๎งจีบสาวเวียงจันทร๑ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ต๎องมีสกัวัน ทอํงคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

35 กรุงเทพฯเมืองในฝัน เมญํา นนทวรรณ X

36 มองให๎เต็มตา ฝน ธนสนุทร X

37 จําใจดู เอนกายอิงหมอนนอนก็นอนไมํหลับ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

38 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

39 ลูกสาวผ๎ูการ เกิดมาจนทกุข๑เหลือทน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 เขานอนบ๎านใน เมื่อไมํมีเขา ฉันเหงาสดุพรรณา สนุารี ราชสมีา √

41 รักร๎าวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูํในฟ้าสงูแลลิบลิ่ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย มนต๑แคน แกํนคูน √

43 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

44 หํมฟางตํางผ๎า หํมฟางตํางผ๎าหนํุมนานอนหนาว มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

45 ทยุใจดํา ไปเพลินอยูํไหนเจ๎าทยุเพื่อนจ๐า ฝน ธนสนุทร X

46 กลัวมีแฟนไมํทนัใช๎ โสด รับรองวําโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

47 ทั้งสวยทั้งโสด เมทนีิ จันทร๑สร๎อย X

48 สาวนาคอยคูํ มอง...เหมํอมองทอ๎งฟ้ายิ่งพาใจเศร๎า เปาวลี พรพิมล √

49 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

50 คําวอนกํอนลา กํอนจะลาขอคําสญัญาสกัหนํอย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259150 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/04/2559 1 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

2 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

5 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

6 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

7 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

9 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

10 อยูํก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมํรัก ไมํแคร๑ ไมํสนใจ เมื่อไหรํ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

11 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

12 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

14 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

15 คําขอจากวําที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกํอนที่จะทิ้งกันไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

16 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

รักแสนเศร้า

ลูกทุ่งฮิตมหาชน ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 5/15



17 ยอมเป็นคนอกหัก กําลังเรียนรู๎ วิธีเป็นอยูํแบบไมํมีเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

18 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

19 จําไมํได๎วําต๎องลืม รู๎สกึตัวก็ตอนได๎ยินชือ่เขา ก็เพิ่งนึก พี สะเดิด √

20 สะดวกคุยหรือเปลํา เธอเป็นคนดีที่มีเจ๎าของ หลังจากแอบมอง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 หาทางจบ..ก็พบแตํความคิดถึง แผลใจต๎องรักษาด๎วยคําวําจบ ตําย อรทยั √

22 เลิกกันแตํไมํมีวันเลิกเจ็บ ไมํอยากเห็นหน๎า เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

23 ไมํเหลือคําวํารัก ก็เหลือคําวําลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มต๎น ตั๊กแตน ชลดา √

24 ไมํเจอเธอ ไมํเจอคําวําเจ็บ ตั้งแตํลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

25 เชือ่ใจเธอแตํไมํไว๎ใจเขา เข๎าใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงํายกับใคร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

26 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

27 แม๎เราจะต๎องจากกัน เรามาพบกันเกิดความสมัพันธ๑ รํวมสขุ พี สะเดิด √

28 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

29 เป็นเพื่อนไมํได๎ หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมได๎เป็นแคํเพื่อน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

30 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

31 เธอไมํใชแํฟนฉัน ฉันไมํใชแํฟนเธอ อยําประชดด๎วยการ ควงใครไมํซ้ําหน๎า ตั๊กแตน ชลดา √

32 จํอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนํุนลงสาํง คือเสยีง พี สะเดิด √

33 อยําทําอยํางน้ีกับคนที่เธอไมํรัก ลืมไปหรือเปลําวําเราไมํได๎รักกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

34 เพราะรักถึงลากํอน เข๎าใจดีวําเธอ อยากเจอวันที่ดีกวํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 เหตุผลที่ฉันต๎องรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวํารักมายืนใกล๎ๆ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

36 ฉันไมํใช ํหรือเธอไมํพอ คนหน่ึงคน เธอวําทนเจ็บได๎กี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

37 ความต๎องการทางแพทย๑สงู เจ็บเกินจะเจอหน๎าใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

38 ยังรักเขาอยูํใชไํหม เอาหัวใจมาด๎วยไหม ในการมาคบกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

39 ขอเป็นผ๎ูชวํยเจ็บ สายตาเธอเศร๎าเหงาหรือเปลําคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

41 สาเหตุแทจ๎ริง..ที่ทําผ๎ูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผ๎ูหญิง เลยต๎องถูกทําร๎าย ตั๊กแตน ชลดา √

42 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวน้ีนับเป็นเทื่อที่สบิสอง พี สะเดิด √

43 ความแตกตํางระหวํางรักของเรา ทั้งหัวใจให๎หมดเลย คือฉันรักเธอ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

44 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูํในหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 เก็บความหลายใจไปใชท๎ี่อื่น เรียนจบแคํ ม.ปลาย อํานใจผ๎ูชายบํออก ตําย อรทยั √

46 ตอบข๎อไหนก็ผิด ถ๎าจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

47 คนบํมียี่ห๎อ คนคืออ๎าย เขาเอิ้นผ๎ูชาย บํมียี่ห๎อ พี สะเดิด √

48 ไมํมีใครแทนใครได๎พอดี ก็รู๎วําเธอน้ันเหงา ตั้งแตํที่เขาทิ้งไป เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

49 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

50 หัวใจที่ถูกอ๎ายทิ้ง ทกุหยดนํ้าตาบํได๎มาฟรีๆ แตํแลกด๎วยใจ ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259132 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/04/2559 1 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

2 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

3 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล ลาบานูน √

4 สมดุล ในวันที่ใจกําลังอํอนล๎า แอบเฝ้าคอยมองหา Potato √

5 ดนตรี...เพื่อชวิีต คือแสงไฟสลัว ในคืนที่ใจไมํเจอจุดหมาย Big Ass √

6 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

7 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมํรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

8 ก็มันเป็นอยํางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

9 มันใหญํมาก ทําอยํางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยํางไร PARADOX;DA endorphine √

10 ยักษ๑ใหญํไลํยักษ๑เล็ก ไอ๎ฉันน้ันมีแคํมือ แตํเขาน้ันมีอํานาจ Big Ass √

11 ไมํหว่ันแม๎วันมามาก คิดดูใหมํ สูเ๎ขาไมํไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

12 HUMAN ตํางความคิด ตํางที่มา ตํางภาษาก็เข๎าใจ POTATO √

13 ทางที่เลือก ได๎ฟังถ๎อยคําที่คนพูดกัน วําในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

14 REBIRTH ทะเยอทะยานให๎พอ ยากเย็นเทาํไรไมํทอ๎ CLASH √

15 เผชญิ (Never Give Up) กูํร๎องคําราม สงํเสยีงกังวาล เรามารํวม Retrospect;Sweet Mullet √

16 ทา๎ชน (Crashing) ลูกผ๎ูชายไมํดีก็ตาย ไมํวําลงนํ้าหรือวํา CLASH √

17 Light อยูํตรงน้ีมันไกลแสนไกล คงสวํางไมํพอ INSTINCT;Weaver √

18 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

19 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

20 Brighter Day อาจยังไมํลืมที่เคยเจ็บช้ํา อาจยังระทม KLEAR;Golf √

21 ขอบคุณที่รักกัน(Version Coverโปรเจคชา๎ง)ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

22 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

23 ของขวัญที่ไมํเคยคิดฝัน ฉันเคยคิดวําชวิีตของฉัน มันดีพร๎อม INSTINCT √

24 It's Gonna Be Ok ได๎โปรดลองฟังฉันสกันํอยเธอ CLASH √

25 ลอง อยํามัวแตํคิด อยํามัวแตํฝัน ยังไมํได๎ลอง PARADOX √

26 ปลํอย ฝืนขํมเหมือนคนไมํมีนํ้าตา ฝืนทนกับความ BODYSLAM;ธนชยั อุชชนิ √

27 อุปสรรคกํอให๎รักบังเกิด ไมํวําชวิีตเธอเป็นเชนํไร เธอจะมีฉัน POTATO √

28 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

29 รํมสเีทา ฉันเฝ้าถามความสขุอยูํที่ไหน KLEAR √

30 ยิ้มเข๎าไว๎ โอ๏ะโอว๑..นํ้ามันก็แพงต๎องเปลี่ยนเป็น CLASH √

31 ตื่น [SANCTUARY] ตื่นจากความฝันอันงดงามที่ผํานมา รวมศิลปิน √

32 สบายมาก ไมํใชเํศรษฐีเลยมีไมํเทาํไร คนที่รัก Buddha Bless √

33 Chill(ภ.Choice The Movie คูํซี้ดีแตํฝัน)ยังไงไมํรู๎เราชวิกํอน น่ิงนอนใจ เวย๑ ไทเทเน่ียม;BANKK CA$H √

34 กา กา กา จะมัวกังวนกันไปทําไม ปลํอยใจลอยไป ปาล๑มมี่ √

35 ฝันไปเถอะ หลายหลายครั้งที่เธอจริงจังและยอม บอย Peacemaker √

36 ก๎าวไป เคยลองถามใจบ๎างรึเปลํา...วําชวิีต Jetset'er √

แรงบันดาลใจไฟลุกโชน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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37 อยํา อยูํ อยําง อยาก ฉันตํอเรือด๎วยหัวใจ เตรียมพร๎อม P2WARSHIP X

38 Tears and Travel อยากจะลืมใครสกัคน ในวันที่ฝนนํ้าตาริน THE MOUSSES;ละอองฟอง √

39 ในวันที่ไกลจุดหมาย คงจะไกลถ๎าไมํมีใคร ทําให๎การเดินทาง NO MORE TEAR √

40 แคํบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

41 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

42 ปลํอย ปลํอย ปลํอยให๎หัวใจ ลืมวันที่เศร๎าใจ ปาล๑มมี่ √

43 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝันที่เธอต๎องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

44 ใจสูฝัํน(spirit incheon) เสน๎ทางแหํงความฝัน ยังแสนไกล Big Ass √

45 อยําทิ้งฝัน เหมํอมองไปบนทอ๎งฟ้า ฟ้าอันกว๎างใหญํ DA endorphine √

46 อยําไปเสยีนํ้าตา ถ๎าหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจร๎าย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

47 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

48 เธอ...ผ๎ูไมํแพ๎ ในชวิีตของคนทกุคน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

49 ได๎ดั่งใจ เพราะวําฝันน้ันสวยงาม จะคอยเป็น พลพล √

50 อยําบอกวําไมํมีใคร เชด็นํ้าตาเธอกํอน แล๎วคํอยมอง DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259154 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/04/2559 1 มือขวาสามัคคี พวกเราเหลํามาชมุนุม รวมศิลปิน √

2 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

3 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

4 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บ ใหมํ เจริญปุระ √

5 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

6 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

7 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

8 เจ็บกระดองใจ อยากจะบ๎าตาย อยากจะบ๎าตาย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

9 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน บิลลี่ โอแกน √

10 ใจโทรมๆ แม๎ใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

11 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว √

12 คนไมํมีสทิธิ์ อยูํอยํางคนไมํมี ไมโคร √

13 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคํเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

14 อาจจะเป็นคนน้ี ผํานความระทม ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

15 เสยีใจได๎ยินไหม เพราะวํารักจึงเปรียบ ใหมํ เจริญปุระ √

16 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย อําพล ลําพูน(หนํุย) √

17 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว √

18 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

19 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

20 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

21 เติมนํ้ามัน รู๎ไหมเวลาเธอ ไมโคร √

22 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว √

23 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

24 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

25 คํามักงําย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบ๎ํอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

26 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

27 ใครสญัญิงสญัญา ไมํเคยสญัญิงสญัญา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

28 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี นูโว √

29 อยําดีกวํา คิดมานาน เราเฝ้ามองมานาน ไมโคร √

30 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แม๎วําเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

31 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

32 กวีบทเกํา แตํกํอนทกุครั้งทไีร ได๎อํานได๎เห็น นูโว √

33 ครั้งน้ีคงถูกใจ กํอพันครั้ง สร๎างพันสิง่ นูโว √

34 ฟ้ายังมีฝน ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

35 จริงใจไว๎กํอน เคยแตํทําอะไรที่ดี ใหมํ เจริญปุระ √

36 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

37 จนแตํเจ๐ง มีแตํหัวใจและก็ตัว เงินนํะมีน๎อย บิลลี่ โอแกน √

38 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร √

39 โสภาสถาพร จะบอกกลําวเลํา บิลลี่ โอแกน √

40 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมํมีอะไรเหลืออยูํ ไมโคร √

41 อยากตะโกน อยากจะร๎องตะโกน บิลลี่ โอแกน √

42 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ๎ ไมโคร √

43 เธอรู๎หรือเปลํา อาจจะดูวํามันนาน ใหมํ เจริญปุระ √

44 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง ใหมํ เจริญปุระ √

45 ฝากรอยเทา๎ เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนํุย) √

46 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

47 ฟ้าคงสะใจ อยูํคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

48 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

49 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

50 เกลียดแผลที่อยูํในใจ อําพล ลําพูน(หนํุย) X

เผยแพร่/

Greenwave ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559041 1 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

วันที่วาง 21/04/2559 2 แสงสวํางที่ปลายอุโมงค๑ เคยเป็นคนที่โดนทําลาย ความฝันสลาย NO MORE TEAR √

3 คนใหมํ ไมํเคยมีใครที่จะคิดเป็นหํวงฉัน MR.TEAM √

Best Selection From 

TRACK ช่ือเพลง
26ปี มือขวาสามัคคี

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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4 อยําเปลี่ยนไป เริ่มจากแคํเป็นคนรู๎จัก แล๎วก็กลายเป็น ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

5 กะทนัหัน แปลกแตํจริง สิง่น้ีไมํนําจะเกิดข้ึน Lowfat;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท๑√

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

7 ไมํตํางกัน 25 Hours X

8 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

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

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

11 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ THE STAR √

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

13 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

14 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

15 รักเหอะ ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

16 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

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

18 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง POTATO √

19 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

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

21 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

22 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

23 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

24 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

25 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูํคนเดียว) ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร๑ คิ้ม √

26 แผลเป็น(SCAR) กาลครั้งหน่ึง ซึ่งเธออาจลืมไปแล๎ว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

27 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

28 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม (ล.เกมร๎ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

29 อยูํตรงน้ี นานกวําน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มต๎น GETSUNOVA √

30 คนลืมชา๎ ถ๎าถามวํายังคงโกรธไหม ตอบเธอได๎วํา Bowling √

31 คําถามที่ต๎องตอบ ฉันไมํอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

32 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวําเธออยูํตรงน้ี เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

33 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

34 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

35 คําอธิษฐานด๎วยนํ้าตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูํทกุวัน เพียงแตํ โดม THE STAR 8 √

36 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาล๑มมี่ √

37 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า);แนท ณัฐชา นวลแจํม √

38 ตั้งใจ วันเวลาที่หมุนเลยไป ทําให๎สิง่ไหนเปลี่ยน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

39 รู๎ทั้งรู๎ ดีใจเมื่อได๎ยินขําวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

40 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

41 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

42 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมํได)๎ ฉันเข๎าใจแล๎ว เธอไมํต๎องหํวง ฉันคง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

43 ข๎างๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเข๎าใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

44 PLEASE รู๎ฉันรู๎ยังไงก็คงไมํตําง รู๎ฉันรู๎ยังไง ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

45 ขัดใจ COLORPiTCH X

46 ตัดใจ เพราะเธอคือแก๎วตาของฉัน VENUS √

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

48 อยําปลํอยให๎คนคนหน่ึงคิดถึงเธอ รู๎วําขอบํอย บํอยจนเกินเข๎าใจ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

49 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ ฟาเรนไฮต๑ √

50 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แม๎วําบทสดุทา๎ย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259147 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม ลาบานูน √

2 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

3 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

4 ถ๎าเธอคิดจะลืมเขา (Cover Version) แพรวา ณิชาภัทร X

5 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

6 ไมํขอก็จะให๎ รู๎ดียิ่งกวําใคร รู๎ใจเธอดี นํ้าเสยีง DA endorphine √

7 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

8 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

9 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ INSTINCT √

10 ทนพิษบาดแผลไมํไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

11 สองรัก แตํกํอนแตํไร เข๎าใจ วําการเป็นคนรัก ZEAL √

12 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

13 นิทานหลอกเด็ก I'm going to bring you down Sweet Mullet √

14 ทนไมํไหว อยํายื้อกันเลย เมื่อรักไมํชวํยอะไร Big Ass √

15 เจ็บ ต๎นเหตุมันเป็นเพราะเจ็บช้ํา SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

16 เจ็บใจ เธอทําอยํางน้ันทําไม ไมํเข๎าใจ AB NORMAL √

17 นาททีี่ไมํมีฉัน เลํนเกมส๑หลบตากับหน๎าจอ ทั้งทั้งเป็น ต๎อล วันธงชยั อินทรวัตร √

18 ทําไมไมํคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตํเหมือนทกุอยํางจะ S.D.F √

19 หน๎าร๎าย ร๎าย ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

20 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเรา)อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง CLASH √

21 คนเบื้องหลัง เขาก็รู๎วําเธอมีใคร..และก็รู๎วําฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

22 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

23 เสยีสละ จบแล๎วไมํมีรักของเราอีกแล๎ว The Yers √

เจ็บจน Strong!
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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24 สถานีตํอไป คงจะดีถ๎ามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

25 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต.ํ.. ได๎แคํเพียงบอก ได๎แคํเพียงหลอก HANGMAN √

26 ทิ้งรักลงแมํนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Potato √

27 หมดชวิีต(ฉันให๎เธอ) หมดชวิีตฉันให๎เธอ แตํวันน้ีหัวใจเธอ ZEAL;บัวชมพู ฟอร๑ด √

28 ปลํอย ฝืนขํมเหมือนคนไมํมีนํ้าตา ฝืนทนกับความ BODYSLAM;ธนชยั อุชชนิ √

29 นํ้าตาสดุทา๎ย ร๎องไห๎มันออกมาเถิด หากมีนํ้าตา COCKTAIL √

30 ความพยายาม เหน่ือยล๎าเต็มท ีไมํเห็นปลายทาง NO MORE TEAR √

31 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแล๎ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

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

33 เจ็บแตํจบ ถ๎าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

34 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยูํ ป๊อป ปองกูล √

35 เก็บรัก รู๎ดี วําฉันไมํควรที่จะรักเธออีกตํอไป แอมมี่ The bottom blues √

36 ปลํอยมือ (Leave) ฟาร๑ม ปณิธาน X

37 ไมํเจ็บอยํางฉันใครจะเข๎าใจ (ล.สามีตีตรา)ยังมีอยูํจริงใชไํหม คนรักที่ไมํหลอกกัน ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

38 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยําง ที่ฉันได๎ฟัง Soul_da √

39 อยูํอยํางเหงาๆ สงิโต นําโชค X

40 ถ๎าเธอจะไป ตํอให๎เราเคยรักกันอยํางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

41 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รู๎ดีแกํใจ วําฉันเป็นใคร ไมํเคยคิดไกล วง Endorphine √

42 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

43 สิน้สดุสกัท ี(ละครสวรรค๑เบี่ยง) เจ็บมานานแคํไหน จะต๎องเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 ไมํเคยถาม อาจเพราะวําเธอไมํเคยถาม อาจเพราะ PEACEMAKER √

45 พอได๎แล๎ว สายตาที่เห็น ไมํได๎เป็นเหมือน รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

46 ร๎องไห๎ทําไม ไมํรู๎เธอร๎องไห๎ทําไม ไมํมีใครตายซะหนํอย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

47 ตอบยังไง ได๎เจอกับเธออีกครั้ง อยากทกัทายแตํวํา ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

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

49 ดีพอให๎รอไหม ไมํบอกวําเหงา แปลวําคงไมํเคยเหงา เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

50 เจ็บน้ีจําจนตาย (ล.สดุแค๎นแสนรัก) นัดดา วิยกาญจน๑ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559039 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

2 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

3 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

4 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

5 ประวัติศาสตร๑ แตํกํอนอาจจะต๎องยอม คริสตินํา อากีลําร๑ √

6 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินํา อากีลําร๑ √

7 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

8 ไมํอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินํา อากีลําร๑ √

9 ฝากความยินดี อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง คริสตินํา อากีลําร๑ √

10 ใต๎ผ๎าหํมอุํน รู๎ไหม วํานานเทาํไหรํที่เธอน้ันไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

11 หน่ึงนาที เธอก็ยังเข๎าใจแบบน้ัน วําฉันไมํเคยคิด คริสตินํา อากีลําร๑ √

12 คิดผิด คิดใหมํ มีคนเคยถามวําทําไม ทําไมตัวฉันไมํเคย คริสตินํา อากีลําร๑ √

13 ห๎องเดิม ปิดไฟทกุดวง ให๎มันมืดมน ไมํอยากทน คริสตินํา อากีลําร๑ √

14 Zoom! รู๎รึเปลํา ฉันชกัจะเวียนหัว คริสตินํา อากีลําร๑ √

15 ร๎อน คืนน้ีมันร๎อน จะขํม คริสตินํา อากีลําร๑ √

16 เสยีใจ เสยีฟอร๑ม อยูํอยํางน้ี มาตั้งนาน คริสตินํา อากีลําร๑ √

17 ขอบคุณ ดีใจที่เราชวํยกัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

19 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

20 เวลาไมํชวํยอะไร มันคือนํ้าตาที่ฉันยังคงเสยีไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

21 นาททีี่ยิ่งใหญํ บนทางเดิน อาจไมํมีทางไหน คริสตินํา อากีลําร๑ √

22 อยากฟังคําน้ันตลอดไป ทําไมคุณชอบ เอํยคํา คําน้ัน มันทําให๎ คริสตินํา อากีลําร๑ √

23 ไมํมีใครขอร๎อง เมื่อในวันหน่ึง ที่เธอต๎องตัดใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

24 ผิดด๎วยหรือ [บาปรัก] ฉันไมํรู๎ ฉันไมํรู๎ วําฉันจะทําอยํางไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

25 รออยูํตรงน้ี (ละครตารีบุหงา) น่ังอยูํกับความรัก น่ังอยูํกับความหวัง คริสตินํา อากีลําร๑ √

26 จะไปจริงรึเปลํา คิดจะทิ้งกันจริงๆ จะไปจริงๆ เรอะ คริสตินํา อากีลําร๑ √

27 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็ตามใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

28 เรื่องเกําเลําใหมํ ฟังที่เธอเคยบอกกัน วําความ คริสตินํา อากีลําร๑ √

29 ทําไมํลง ทําไมํลง จะทําก็ทํา คริสตินํา อากีลําร๑ √

30 เลิกเหอะ หนักไปแล๎วนะ กับเรื่องราว คริสตินํา อากีลําร๑ √

31 อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

32 อยูํตํอเถอะนะ อาจจะเป็นนานนานท ีที่เราจะคุยกัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

33 ลําบากหัวใจ ลําบากแล๎วเรา ทําตัวลําบาก คริสตินํา อากีลําร๑ √

34 ขอให๎โชคดี แล๎วเธอก็บอกวําเธอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

35 อยําไปเสยีนํ้าตา ถ๎าหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจร๎าย คริสตินํา อากีลําร๑ √

36 อยําให๎ถึงวันน้ันเลย คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

37 มีเพียงแตํเธอ [รักหลอกๆอยําบอกใคร]ถ๎าหากเวลาจะเป็นเหมือนดังพูํกัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

38 เธออยูํไหน เธอไปจากใจฉันเพราะฉันไมํรักเธอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

39 อยากให๎รู๎เหลือเกิน..วําฉันเสยีใจ เมื่อฉันรู๎วําเธอจะจากไป ในใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

40 ปัญหาโลกแตก รักน้ันเป็น เชนํไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

41 ไปด๎วยกันนะ ใครจะไปยกมือข้ึน ถ๎าจะไปก็ไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

42 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

43 ขอคืน ใจดีๆ ให๎เธอไว๎เก็บ คริสตินํา อากีลําร๑ √

Christina Kingdom
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44 จริงไมํกลัว จริง ไมํกลัว ไมํกลัว คริสตินํา อากีลําร๑ √

45 หาไว๎สกัคน ก็อยากจะหาไว๎สกัคน หาเอาไว๎สกัคน คริสตินํา อากีลําร๑ √

46 Full Moon Party ได๎ยินเสยีงเพลง สะกิดใจลึกลึก คริสตินํา อากีลําร๑ √

47 รักต๎องมีอนาคต เคยเปลืองเวลากับ คริสตินํา อากีลําร๑ √

48 คืนเหงา คืนเหงา ไมํมีดาวเลยซักดวง ยังคง คริสตินํา อากีลําร๑ √

49 วางมีดได๎หรือยัง จบไปแล๎ว เรื่องเกําเกําเดิมเดิม คริสตินํา อากีลําร๑ √

50 ตะกายดาว อยากจะเป็นจะมุํงไป คริสตินํา อากีลําร๑;นันทดิา แก๎วบัวสาย √

51 เธอ...ผ๎ูไมํแพ๎ ในชวิีตของคนทกุคน ต๎องเคยผํานร๎อน คริสตินํา อากีลําร๑;สนิุตา ลีติกุล(โบ);เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม)√

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

2 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

3 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

4 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

5 เติมใจให๎กัน [พริกข้ีหนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) X

6 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวําเธอดีใจได๎พบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

7 ไมํกล๎าบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

8 หลอกกันเลํนเลย หลอกกันเลํนหรือเปลํา นูโว √

9 หลับตา (โต๐) หลับตาเถิดนะ แล๎วเราก็จะพบกัน นูโว √

10 เธออยูํที่ไหน (ละครเสอื) เพิ่งจะรู๎ วําอะไรสําคัญ คนไหนที่ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

11 อาจจะเป็นเธอ อาจจะเป็นเธอใชไํหม เสยีงหัวใจ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

12 ขอแคํได๎รู๎ สดุทา๎ยเรื่องเราจบลงทกุอยําง สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

13 เบาเบา ได๎หรือเปลํา ตกลงให๎เราสองคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

14 กวําจะรวมใจ มองดูเมฆฝนมา คิดเป็นเรื่องราว จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

15 ไมํยากเลย บอกหนํอยอีกนานไหมกวําจะพบคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

16 ทําดีได๎ดี หากเราคิดอะไร ซักอยําง จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

17 สดุดี สดุแผํนดิน และนํ้าที่กว๎างใหญํ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

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

19 สองคนในรํางเดียว ความรักมันเป็นอยํางน้ี นูโว √

20 รักด๎วยนํ้าตา ใจ เจ๎าบอกได๎ไหมวําคําวํารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

21 สบิสี ่กุมภาฯ สบิเจ็ดธันวาฯ สาวน๎อยคนหน่ึงเสยีใจ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

22 ยกโทษให๎ฉัน (ละครหัวใจทระนง) หนักใจเสมอที่เธอและฉันนับวัน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

23 ความรักเข๎ามาเมื่อไหรํ (ละครแหวนดอกไม)๎ก็อยูํตัวคนเดียว อยูํเป็นโสดมาตั้งนาน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

24 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อํอนโยน สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

25 สบตา (Acoustic) ใจคอจะทําให๎ง๎อรอจนเมื่อไร จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) X

26 รักหลอก ๆ หลอกใครสกัคนหน่ึง อาจจะดูเหมือนวํางําย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

27 ความในใจ [ละครหน้ีรัก] โกรธใชไํหม ที่ฉันผิดคําสญัญา สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

28 หน่ึงนาท ี(ละครเจ๎าสาวกระทนัหัน) ทกุนาททีี่ยืนผ๎ูเดียว ฉันใจลอยออกไป สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

29 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

30 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ นูโว √

31 ปลํอยไปตามลมเลย ลํองลอยไปไกลความ นูโว √

32 เพื่อนกับพํอ ทุํมเทหัวใจเมื่อเกิดไปรักเขา นูโว √

33 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยําง มันจังงัง นูโว √

34 ไร๎กันมัก..บําม็อก ก็หยํากันมาตั้งนูเรา นูโว √

35 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

36 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

37 คึกคักบํอยเลย คึกคัก คึกคัก ใจมัน นูโว √

38 หนํวยกล๎าอาย น่ีคือกองบัญชาการ นูโว √

39 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว √

40 บุญคุณปูดํา แตํกํอนกาลครั้งน้ันยังมีปูดํา นูโว √

41 ทนทนเอาหนํอย ทนทนไปก็แล๎วกัน นูโว √

42 เกี่ยว ก็รักเธอที่สดุ หยุดยั้ง นูโว √

43 เจ๎าสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มต๎น สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

44 เกิด ตัวเราเองเกิดมาเพื่อใคร จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

45 เขาหลอกรู๎ไหม เธอบอกวําเขาน้ันรวย และเขารักเธอ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

46 ยอมแล๎วยอมอีก มีคนแบบไหนที่จะยอมได๎ทกุวัน นูโว √

47 หน่ึงในไมํกี่คน (ละครทองเน้ือแท)๎ ไมํกี่คนที่จะเคียงข๎างกัน ไมํกี่คนที่จะ สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

48 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

49 ได๎ไหม [สาวใชห๎ัวใจชคิาโก]๎ จะให๎อภัยได๎ไหมให๎ใครคนหน่ึง สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

50 ละอองดาว เหมํอมองฟ้า ค่ําคืนน้ี ไมํมีดาวบ๎างเลย สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259142 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย นิโคล เทริโอ √

2 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูํกลางลมฝน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

3 ลงเอย ได๎รู๎และได๎ยิน ในขําวร๎าย คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

4 อีกสกัครั้ง จับมือฉันไว๎สกัหนํอย จับมือฉันไว๎นานนาน นํ้าฝน ภักดี √

5 อยากให๎คิดอีกครั้ง ฉันรู๎วําเรารักกัน แตํมีความคิด สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

6 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

7 ก๎อนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมํเข๎าใจ อาร๑ อาณัตพล ศิริชมุแสง √

8 คนสดุทา๎ย (ละครเงา) ไมํเคยมีใจให๎ใครมากํอน ซีต๎า ซาไลย๑ √

9 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร มาชาํ วัฒนพานิช √

50 Best Hits Joe & Kong

Slow Life (Under The Cover)
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10 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย จิรศักดิ์ ปานพุํม √

11 เหงา เคยรู๎สกึไหม เวลาไมํมีใครแล๎ว KATIE PACIFIC √

12 ดอกไม๎กับแจกัน (Acostic style) ดอกไม๎ที่เห็นวํามันดูสวยเมื่อใสแํจกัน ใหมํ เจริญปุระ √

13 กลับมาได๎ไหม รอเธอมาตั้งนานข๎างเดียว ได๎เกี่ยวเธอ ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

14 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชา๎ลืมตาข้ึนมาก็เจอแตํเรื่องเดิมๆ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

15 เรื่องบนเตียง เชา๎แล๎วยังอยูํบนที่นอน เงียบๆคนเดียว PEACEMAKER √

16 ขอแคํได๎รู๎ สดุทา๎ยเรื่องเราจบลงทกุอยําง มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

17 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด ลุลา √

18 Angel ดาว ณัฐภัสสร สมิะเสถียร √

19 นํ้าค๎างตอนเชา๎ (Easylisning style) อยูํคนเดียว นอนมองดูฟ้าด๎วยความสงสยั ใหมํ เจริญปุระ √

20 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป นันทดิา แก๎วบัวสาย √

21 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

22 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคล๎ายกันจน สรุชยั กิจเกษมสนิ √

23 นางนวล นางนวลเจ๎าเอย ศักดา พัทธสมีา √

24 นํ้าผ้ึงพระจันทร๑ (Acoustic Version) รักฉันรักเธอ และรู๎วําเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

25 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย สายสนีุย๑ สขุกฤต √

26 เก็บใจไว๎ใกล๎เธอ อาจจะเคยได๎ฟังบางคํา นันทดิา แก๎วบัวสาย √

27 อยําทําอยํางน้ีอีกเลย สิง่ที่ฉันทําไปใจรู๎ดีวําผิด วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) √

28 ไมํแนํใจ ตอบตัวเองไมํได๎ เธอทําไมเงียบงัน อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

29 หยุดมันเอาไว๎ ใจคนทกุคนมันดิ้นรน ศักดา พัทธสมีา √

30 รักแทอ๎ยูํเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลํวงเลย น้ันทําให๎คนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah;โดม THE STAR 8;กัน นภัทร √

31 เวลากับคนสองคน วันเวลาได๎นําพาทกุอยําง ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

32 นิยาย ก็เป็นเพียงแคํคนที่ค๎นหาทางเดิน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

33 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจให๎กันเอาไว๎กํอน วง SOFA √

34 ความหวาน(Sweet) แล๎วฉันก็ได๎รู๎วําเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ลุลา √

35 แพ๎ใจ (Bossa style) เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

36 ทนได๎ทนไป วอน...อยํามองฉันตอนร๎องไห๎ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) X

37 เหน่ือยใจเหลือเกิน เหน่ือยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

38 ไมํเป็นไร...คนดี ได๎ฟังคําที่พูดมา ก็รู๎เธอผิดหวัง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

39 ฝัน..ฝันหวาน ได๎แตํฝันหวาน ได๎แตํเพ๎อไป นันทดิา แก๎วบัวสาย √

40 รู๎ไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู๎ ที่เธอควรจะรู๎ มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

41 ขอคืน ใจดีๆ ให๎เธอไว๎เก็บ ศุภกิจ กัลยาณกุล √

42 สายลมที่หวังดี แอบสงํดอกไม๎ไปให๎เธอไมํรู๎หรอก สเุมธ องอาจ √

43 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไป ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

44 หลับตา (โต๐) หลับตาเถิดนะ แล๎วเราก็จะพบกัน Calories Blah Blah √

45 ฟ้ายังมองเรา จากวันน้ัน วันที่ฉันเองยังเยาว๑วัย BUDOKAN √

46 ทุ๎มอยูํในใจ (ภ.SuckSeed หํวยข้ันเทพ)น่ีคือทํานองแหํงความหลังระหวํางเรา จิรายุ ละอองมณี (น๎องเก๎า);แนท ณัฐชา นวลแจํม √

47 ฟากฟ้าทะเลฝัน ก็อาจเป็นลมที่พัดมาจากทะเล สทุนิา หิรัญประทปี (ฝน) √

48 ที่รักของใครสกัคน คําวํารักในโลกใบน้ีมีน๎อยไปไหม เต๎ วิทย๑สรัช สขุวัฒนศิริ √

49 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูํตรงที่เดิมเดิม พัดจัง √

50 เพลงรัก เคยได๎ยินเสยีงเพลงหน่ึง ก็ยิ้มในใจ ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน);คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว)√

ท้าเนียบร็อก ยุค'90 เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259149 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

2 คิดถึง รู๎ไหมวํามีคนที่เฝ้าคอย เหมํอลอย SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

3 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

4 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

5 ใบไม๎ เหมือนใบไม๎ใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

6 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

7 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

8 กดดัน เคยเธอเคยบ๎างไหม ต๎องเป็น เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

9 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

10 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

11 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

12 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

13 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง นูโว √

14 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

15 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

16 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

17 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

18 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

19 รักน๎องคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

20 สรุปวํา...บ๎า คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

21 เจ็บกระดองใจ อยากจะบ๎าตาย อยากจะบ๎าตาย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

22 ลาออก น่ังทํางาน หลายปี ยังไมํไปไหน บิลลี่ โอแกน √

23 กลับดึก กลับดึก อยูํก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหมํ เจริญปุระ √

24 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ต๎องหัด นูโว √

25 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแล๎วนานวัน อําพล ลําพูน(หนํุย) √

26 สดุฤทธิ์สดุเดช ตอบตอบมาหนํอย ใหมํ เจริญปุระ √

27 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมํรู๎ ยิ่งโตยิ่งดูนํารัก BLACKHEAD √

28 ใครไมํเกี่ยวถอยไป ใครไมํเกี่ยวก็ถอยไป ไมํใชเํรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

29 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูํข๎างใน อาจเป็นเพราะ SILLY FOOLS (วงเกํา) √

31 ใจฉันอยูํกับเธอ ผํานไปแล๎ว ทกุอยํางมันจบลงแล๎ว BLACKHEAD √

32 ชาวนากับงูเหํา ถ๎าเธอไมํอยากอยูํกับฉันจริงจริง FLY √

33 รู๎ตัวหรือเปลํา รู๎ตัวหรือเปลํา จากวันที่เธอ เปเปอร๑แจม √

34 ไมํอยากให๎เธอรู๎ อาจจะเป็นทกุข๑ อาจจะผิดหวัง ใหมํ เจริญปุระ √

35 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงค๑ สงิหวนวัฒน๑ √

36 อีกหนํอยเธอคงเข๎าใจ อาจจะดูใจร๎าย อาจจะเหมือนไมํแคร๑ ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

37 กลับคําเสยี แคํเพียงหน่ึงนาท ีที่เธอพูดไป กัมปะนี √

38 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย อําพล ลําพูน(หนํุย) √

39 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

40 ลอยกระทงวันสงกรานต๑ จดจําวําเคยนัดใครบางคน อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

41 เธอปันใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

42 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

43 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําให๎ทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

44 ให๎ฟ้าผําเธอ เธอผิดคําสญัญา ที่เคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

45 จําใจ มีอะไรปิดบังหรือเปลํา เพราะการ SMILE BUFFALO √

46 ยอมรับ เรื่องระหวํางเราน้ัน ใครก็มองวําฉันผิด BLACKHEAD √

47 ไหนวําจะไมํหลอกกัน เธอบอกวําวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

48 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมํเคยได๎คิด จิรศักดิ์ ปานพุํม √

49 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

50 รักด๎วยนํ้าตา ใจ เจ๎าบอกได๎ไหมวําคําวํารักคือสิง่ใด จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

เผยแพร่/

In The Wind ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0559043 1 ขอจันทร๑ จันทร๑เจ๎าเอ๐ย จะไมํขอข๎าวแกงแหวนใด แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

วันที่วาง 28/04/2559 2 ลมหนาวและดาวเดือน ดึกดื่นคืนน้ีลมหนาวพัดโชยมา มาตัง ระดับดาว √

3 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน กัน นภัทร √

4 อัศจรรย๑ของหัวใจ สิง่ที่ไมํนําเกิด เรื่องที่ไมํเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

5 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม มาตัง ระดับดาว √

6 เราคงต๎องเป็นแฟนกัน อยูํตัวคนเดียว ไมํเคยต๎องเกี่ยวกับใคร มาตัง ระดับดาว √

7 ใจฉันจะเป็นของเธอ (ล.บุญรอด) ที่ทําเมินเฉยไมํใชไํมํหว่ันไหว แตํ มาตัง ระดับดาว √

8 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน มาตัง ระดับดาว;กัน นภัทร √

9 ครึ่งใจ แม๎วําเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตํเขา กัน นภัทร √

10 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก กัน นภัทร √

11 ทิ้งไว๎กลางทาง มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง กัน นภัทร √

12 คนที่ไมํคูํควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข๎ามา ให๎รู๎วํา กัน นภัทร √

13 ชาํงไมํรู๎เลย ในแววตาทั้งคูํไมํรับรู๎อะไร กัน นภัทร;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

14 แสงและเงา (ละครเงาอโศก) มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝ้ารอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

15 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

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

17 มหันตภัย ไมํรู๎เมื่อไร ไมํรู๎เมื่อไรที่ชวิีตฉัน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

18 คํายินดี ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

19 Medley ฝัน หวาน อาย จูบ/ฟ้าสงํฉันมา/กลับดึก กัน นภัทร;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;มาตัง ระดับดาว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259153 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 เกําใคร ใหมํเรา ตาโอ๐ วงเชอร๑ X

3 สญัญาณ(ดาน)ไมํดี วง กางเกง X

4 ทกุคําตอบคือเธอ เธอรู๎ไหม ใครเติมสิง่ที่ฉันขาด กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

5 หัวใจมักงําย มันก็ดีเหมือนกันให๎ใจมันเจ็บซะบ๎าง นายสน √

6 รอไมํได๎ วงกลม X

7 ไมํมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมํได๎เหรอ เราเลิกกันแล๎วมันจบไปแล๎ว กล๎วย แสตมป์ √

8 คนไร๎คํา ไมํคูํควร ก๎อย กินรี X

9 รักเขาตาย เลือกฉันอยูํ วง STEP 9 X

10 คิดถึงไมํเต็มปาก รักไมํเต็มใจ คิดถึงก็ไมํเต็มปาก รักฟังดูไมํเต็มใจ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

11 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ โกไขํ √

12 เธอคงไมํรู๎ จากคนที่รักกันจากคนที่เคยสญัญา วงจําเป็นฯ X

13 ไอยะตัวไหร วงจุลินทรีย๑ X

14 กรุณามาเป็นแฟน พี่จีบได๎ไหมน๎องสาว พี่ถามจริง กล๎วย แสตมป์;รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

15 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแคร๑เขาให๎เห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

16 ใบไม๎ไมํเคยหายไป วงพัทลุง X

17 รักก็บอกไมํรักก็บอก วงกล๎วยไม๎ X

18 ถ๎าเหน่ือยก็พัก ถ๎าไมํรักก็พอ รถดั้ม X

19 มากํอนเจ็บกํอน วง CEN X

20 เสร็จแล๎ว วง L.ก.ฮ. X

21 หนีเสอืมาเจอเธอ วันที่ฉันโดนทิ้งมา เธอชวํยซับนํ้าใสในตา กล๎วย แสตมป์ √

22 ฝากคําถามไว๎กับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสอํงแสงประดับฟ้า รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

23 ใจโลเล วงสหาย X

24 เรื่องแฟนเกําเขาไมํให๎แหลง ธิดาดิน X

25 ฝากเน้ือไว๎กับหมา ฝากปลาไว๎กับปลา ปุ้ม ตะวันเคียง X

26 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

Covernight Plus:Songs 

รวมมิตร มิตรรักปักษ์ใต้
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27 ฝนตกในทะเล นานเทาํไรที่ฉันต๎องคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

28 เด็กเพื่อนเพ วงแบเบาะ X

29 เงา วง กางเกง X

30 ไมํรู๎หวัน รู๎เวร จะไมํหันมาแล สกันิดเลยหรือ วําฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

31 หมาดํา สําลี ชนิสไนเปอร๑ X

32 ยกล๎อ เบิ้ล ยุทธพล X

33 นํ้าตาแดช หนีความเสยีใจมาน่ังในผับ นายสน √

34 รักอาฆาต วงพาโล X

35 แฟนใหมํเหงาแฟนเกําเจ็บ วงลูกคนโต X

36 อยากแชงํแตํต๎องแกล๎งยินดี เธอก็มีสทิธิ์จะสองใจ ใครจะมีสทิธิ์ กล๎วย แสตมป์ √

37 เรื่องของคนปนกับหมา โกจําได๎ไหม แฟนผมแคํผิวขาวๆ โกไขํ;นายสน √

38 เพลงน๎องเป็ด เค สมายล๑ด๏อก X

39 โสดไมํซิง บุญชม X

40 ที่หน่ึงคนสดุทา๎ย หากเธอยังไมํพร๎อม มีฉันคนเดียว กล๎วย แสตมป์ √

41 นางฟ้ามหาลัย วงกามเทพ X

42 ไมํมีหรอกนางฟ้า เจเจฟู X

43 สายนํ้าไมํไหลกลับ คืนก็เลยผําน วันก็เลยผําน หมุนเวียนไป รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

44 อิรักหม๎าย วุฒิ ป่าบอน X

45 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไว๎เน้ือเชือ่ใจตัวเธอตลอดมา กล๎วย แสตมป์ √

46 ไอ๎บําวน้ัน ธีเดช ทองอภิชาติ X

47 เด็กอ๎อร๎อ วงสาคู X

48 กางหลาง วงวันเวย๑ X

49 ดาวดวงสดุทา๎ย จากใต๎มานานคิดถึงบ๎านคิดถึงจังเลย เอ๐ สนัติภาพ X

50 คําตอบ แด๏ก สงิขร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259152 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

รหัสปก DVD G1159022 2 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 เมื่อความฮักเกํา น๎องสเิหงาบํ กํอนจะปลํอยหัวใจเดินทาง เคียงข๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

5 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

7 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 แคํน้ีก็ดีใจแล๎ว เกิดมาชาติน้ี ได๎ทําดีกับอ๎ายก็พอ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

11 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

13 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

14 หัวหน๎าแก๏งค๑สาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกํา ที่มีแตํความวําง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

15 สตรีหมายเลข ๑ ให๎เป็นที่หน่ึงแตํหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

17 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 รักนอกหัวใจ น๎องโดนไลํออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 สําหรับอ๎าย..รักได๎เสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวําลืมบํเป็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 ทกุเสยีง ทกุสาย กับอ๎ายคนน้ัน ด.ีเจ เสยีงสวยขอฟังเพลงด๎วยได๎บํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 กํองข๎าวน๎อยฆําแมํ ณ ลุํมนํ้าช ีถ่ินน้ีพี่น๎อง หมูํบ๎าน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 ง้ิวตํองต๎อนอ๎อนผ๎ูบําว โอยอ๎ายเอย...สาวหมอลําคือน๎องสหิมายปอง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

29 ยํานบํมีชาติหน๎า ถ๎าหากสวรรค๑กล๎ารับประกันวํามีชาติหน๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค๑ ตําแหนํงขาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 อยากเห็นอ๎ายอารมณ๑ดี อยําหน๎าบูดหลาย วันน้ีอ๎ายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 อยากเห็นหน๎าจังเลย คึดฮอดทกุวันอ๎ายอยูํทางน้ันคือกันบํน๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

36 แจํวบองในกลํองคอมพ๑ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ คึดฮอดอ๎ายเด๎อ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ขอทําเพื่ออ๎าย คนฮักนอกใจถามวําใครบํเสยีใจบ๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

40 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

41 X(กากบาท)ไว๎เลย เพิ่นบํคํอยโทรถามเพิ่นบํตามไปทั่ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

42 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

43 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถ่ิน ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 ผ๎ูแพ๎ขอแคํเบอร๑ เมื่อสทิธิ์ของใจ บํ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ปริญญาเสียงอ้อน ศิริพร อ้าไพพงษ์
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47 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

49 โสดบํพออยําหลํอให๎เห็น โสดบํร๎อยเปอร๑เซ็นมาหลํอให๎เห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ๑ √

50 แฟนเกําบํเซาหลํอ กําลังสลิืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259151 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 สมศรี 1992 ขําวคราวเงียบหายไปสองสามปี ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

2 กราบเทา๎ยําโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน๑ สนุารี ราชสมีา X

3 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

5 ใจอํอน แตํกํอนแตํไรหัวใจกล๎าแกรํง ฝน ธนสนุทร X

6 สัง่นาง แก๎วตาหันมาซิพี่จะบอก มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

7 คุณลําใย ยังจําไมํเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

8 เลิกแล๎วคํะ เลิกแล๎วคํะหนูเลิกกับเขาแล๎วคํะ อาภาพร นครสวรรค๑ X

9 สะใภ๎นายกฯ อาจารียา พรหมพฤกษ๑ X

10 สวยไว๎กํอน กินหรือไมํมีกินไมํเคยถวิลเรื่องความรวย สดุา ศรีลําดวน X

11 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

12 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

13 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

14 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณ๑เมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

17 นักเรียนหลังห๎อง นักเรียนหลังห๎องเจ๎าของเหรียญทอง บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

18 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

19 สาวปากนํ้าโพ เขาไมํมาแล๎วปากนํ้าโพ สาลี่ ขนิษฐา X

20 คนดีของฉัน กานดา วราพร X

21 แก๎วปิ้งไกํ แก๎ว มณีทรัพย๑ X

22 เมียพี่มีชู๎ เมียพี่มีชู ๎ชาวบ๎านรู๎หรือเปลํา ชาย เมืองสงิห๑ X

23 โปรดพิจารณา ดํารง วงศ๑ทอง X

24 เพลงรักเพลงคิดถึง ฝากรักลมพามาหาพี่ จากใจหน่ึงเดียว ดาวใต๎ ปลายพระยา X

25 เขียนฝันไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

26 ทหารเกณฑ๑คนจน เอกพจน๑ วงศ๑นาค X

27 แบกช้ําตามรัก แบกความช้ํามาตามหาเธอ สําราญ บุญลาภ √

28 ห๎องนอนคนช้ํา ปวดใจอยํางแฮงมานอนตะแคง สทิธิพร สนุทรพจน๑ X

29 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

30 ดอกไม๎ในป่าชา๎ อัมพร แหวนเพชร X

31 เก็บไถข้ึนลาน ความรู๎พํอเพียงแคํชัน้ป.4 เกษม คมสนัต๑ X

32 หยาดเหง่ือเพื่อแมํ ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมํพักผํอน เอกพล มนต๑ตระการ √

33 ขอแคํมอง ธนา พาโชค X

34 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

35 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

36 สอนหนูหนํอย สอนหนูหนํอย หนูไมํเค๎ย ไมํเคย สายใจวลี √

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

38 โฟ ดี ฟาย จะร๎องเพลงฝรั่งก็ไมํเป็นแคํเพลงไทย ปีเตอร๑ โฟดิฟาย √

39 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

40 คนที่รอคอย ได๎มาพบเธอ จึงรู๎วําเจอคําตอบ แจ๏ค ธนพล √

41 ฉันเป็นคนเจ็บ ฉันเป็นคนผิด หรือเธอจึงผลัก จอมขวัญ กัลยา √

42 ความรักเหมือนยาขม กํอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ วรานุช พุทธชาติ X

43 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮํวแซว จากแถวคุ๎มบ๎านของเจ๎า เอกพล มนต๑ตระการ √

44 เบอร๑เกํายังเฝ้ารอ สูเ๎ด๎อ อ๎ายขอเป็นแรงใจให๎ สงํความ ภู ศรีวิไล √

45 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อได๎เห็นหน๎าเขาเพียงหนํอยเดียว ตําย อรทยั X

46 มื้อได๐สมิา มื้อใด๐สมิา ฮู๎บํมีคนคึดฮอด อยูํไกล น้ิวก๎อย กรรณิการ๑ √

47 กลิ่นแป้งแหํงความหลัง คิดฮอดอยํางแฮง เมื่อเห็นป๋องแป้ง พรชยั วรรณศรี √

48 รักน๎องพร พรจ๐าพร คืนน้ีขอนอนบ๎านพร สดใส รุํงโพธิ์ทอง X

49 รักมาห๎าปี รักมากํอนใคร ขืนชา๎ไป ศรเพชร ศรสพุรรณ X

50 ฉันทนาที่รัก ปิดไฟใสกํลอนจะเข๎ามุ๎งนอน รักชาติ ศิริชยั X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259138 ท้าซ้้า

วันที่วาง 28/04/2559 1 ไมํต๎องหํวงฉัน แคํเพียงรู๎วําเธอต๎องการจากไป LOSO √

2 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

3 ชวิีตเป็นของเธอ อยําบอกเธอวํารักเธอและฉันไมํเคยรัก FLY √

4 หมากเกมน้ี หากลืมฉันได๎ไมํลําบาก ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

5 ไมํเป็นไรเลย ไมํเป็นไรบอกเลย นูโว √

6 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน บิลลี่ โอแกน √

7 ไมํรักดี ไมํอยากให๎เธอต๎องเจ็บ ไมํอยาก เปเปอร๑แจม √

8 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได๎ กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

9 ลืมได๎เลย ลืมได๎เลยวําเคย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

10 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคํเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

11 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให๎ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

12 หัวใจสะออน กวําจะรู๎จักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

13 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห๑ √

ลูกทุ่งอมตะตลอดกาล

ไม่ต้องห่วงฉัน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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14 ไมํต๎องหํวง...ไมํตาย ขอบใจสกัครั้งที่คิดเป็นกังวล ธัญญรัตน๑ กิ่งไทร √

15 เปลืองหัว ไหนเธอบอกวํารัก บิลลี่ โอแกน √

16 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

17 โกรธไมํลง เมื่อกํอนเธอพูดเอง บอกวําเธอมั่นใจ TAXI √

18 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

19 โธํเอ๏ย..เด็กเด็ก น่ีเหรอ ผ๎ูชายคนที่ฉันรู๎จัก หฤทยั มํวงบุญศรี (อุ๏) √

20 ใจโทรมๆ แม๎ใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

21 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่อํอนไหว จิรศักดิ์ ปานพุํม √

22 ยิ่งใกล๎ยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยูํ ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

23 ไมํเป็นไร เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา BLACKHEAD √

24 ปลํอยไปตามลมเลย ลํองลอยไปไกลความ นูโว √

25 อกหักไมํยักกะตาย เขาคนน้ันมาติดพันรักเธอ เรวัต พุทธินันทน๑ √

26 ครึ่งหน่ึงของชวิีต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

27 ตํอไปน้ีไมํมีใคร เพราะฉันรู๎ดีวําคง ใหมํ เจริญปุระ √

28 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

29 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด LOSO √

30 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

31 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

32 งํายเกินไป กํอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

33 ฉันคนน้ีก็คน เห็นฉันเป็นตัวอะไร จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

34 ขีดเสน๎ใต๎ ห๎ามใจเทาํไร หัวใจก็ยังไมํฟัง ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

35 ผ๎ูชายคนน้ันฉันให๎เธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

36 ฉันรักของฉันจริง ๆ อยากถามจริงๆ เถอะเธอ วําเธอทํางานอะไร มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

37 คนไมํรักดี ตายไปเถอะ รีบไปตาย เพ็ญพักตร๑ ศิริกุล √

38 ทานข๎าวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถ๎ายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน๑) √

39 พอแล๎ว พอแล๎ว เพียงพอแล๎ว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

40 สายนํ้าไมํไหลกลับ อยําเพิ่งคิดสกันิดวําฉันต๎องการจะขอ มาชาํ วัฒนพานิช √

41 ยังยินดี..ครับเพื่อน ได๎ยินวําเธอได๎เจอกับเพื่อนใหมํ U.H.T. √

42 รักไมํชวํยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

43 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

44 เธอหมดใจ หลายครั้งที่มองหน๎าเธอ มันทําให๎ฉัน นันทกานต๑ ฤทธิวงศ๑ √

45 วันน้ีไมํมีนํ้าตา เธอแคร๑ทําไมกัน ที่ฉันต๎องเสยีใจ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

46 ฝากความยินดี อยําบังคับให๎ฉันต๎องรอ วําเธอเอง คริสตินํา อากีลําร๑ √

47 อยํากลับไป ลืมตาข้ึนมาพร๎อมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

48 ยิ้มให๎กับความผิดหวัง เธอ บอกไมํเข๎าใจ บอกไมํเข๎าใจ นิโคล เทริโอ √

49 ไมํต๎องการเห็นบางคน (ที่ไมํรักกัน) อยําคิด อยํากลัว ฉันจะตาย นันทดิา แก๎วบัวสาย √

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