
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261046 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/04/2561 1 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

4 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

5 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

6 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

9 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

10 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

11 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

12 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

13 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

14 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

15 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

16 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

17 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

18 วันเวลา..ฆําความคิดถึงบํตาย เพราะวันเวลา ฆําความคิดถึงบํตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

19 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลําวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลํา พี สะเดิด √

20 ที่วํางในใจเธอ จะให๎พูดจา ในฐานะอะไร อิสร๑ อิสรพงศ๑ √

21 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

22 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

23 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

24 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

25 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

26 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

27 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

29 คนนําฮัก..อกหักบํคือ เป็นตาฮักกะด๎อ เจ็บเป็นอยูํบ๎อคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

30 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

32 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

33 ขอโทษที่ลืมบํได๎ หัวใจบํเคยเดินลงซ๎น วกวนเดินบํเคย พี สะเดิด √

34 อยําเอานํ้าตามาตั๋วอ๎าย อ๎ายบํแมํน บํแมํนคนที่เจ๎าหวัง เมื่อทกุ เจมส๑ จตุรงค๑ √

35 คิดฮอดทกุคน น๎องนิดอุดรน๎องพรขอนแกํน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 ใชช๎วิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตํวัน ที่เจ๎าน้ันทิ้งอ๎ายไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

38 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

39 Stand by ที่อ๎ายฮัก ยืนคอยแก๎มแดง อยูํที่ตําแหนํงอ๎ายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

40 จิ๊กโก๐นําเข๎า กางเกงยีนส๑ก็เมดอินจีนแดงเสือ้ตัวแพง พี สะเดิด √

41 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

43 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

44 ตั้งใจมาเป็นตัวจริง ปรึกษาหัวใจมานานแล๎ว ยืนยันแนํแนํว เน็ค นฤพล √

45 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย เจมส๑ จตุรงค๑ √

46 โลกยังมีผ๎ูชายแบบอ๎าย ห๎ามฝนบํให๎ตกจังใด๐ ห๎ามใจบํให๎คิดฮอด มนต๑แคน แกํนคูน √

47 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

49 คืนลับฟ้า ชะนํามุํน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

50 นํ้าตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ต๎นใบไม๎เฉาแห๎ง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/04/2561 1 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

3 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

4 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

5 You Let Me Down (คึดนํา) ฐา ขนิษ ก.ทา๎วคําสงิห๑ X

6 บํแมํนบํฮัก แซ็ค ชมุแพ X

7 ไปตํอหรือพอส่ําน้ี อาม ชตุิมา X

8 ดึกหินลงห๎วย ต๎าร๑ ตจว. X

9 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงฮิต ผู้บ่าวเสียงทอง

TRACK

รวมเพลง ลูกทุ่งฮิตทั่วไทย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน เมษายน พ.ศ.2561
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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10 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

11 อยําบล็อกเฟสอ๎าย บิ๊กไบด๑ สายลํา X

12 ให๎อ๎ายตายผ๎ูเดียว แนมเบิ่งหน๎าเจ๎าของ ยามอ๎ายสอํงกระจก เดวิด อินธี √

13 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

15 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

16 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

17 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

18 มีน๎องไว๎เฮ็ดหยัง น๎องบํคือกับเขาดอก สวํิากระจอก ตําย อรทยั X

19 เหงาบวกเหงาเทาํกับฮัก เป็นจังใด๐ ใจเป็นหยังน๎องจั่งเผลอเศร๎า ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑;ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

20 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

21 ฮักเจ๎าจนตาย เพชร สหรัตน๑ X

22 โยนใจให๎หมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บํคิดหลูโตนน๎องแหนํ ตั๊กแตน ชลดา √

23 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

24 อยํามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหําว √

25 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

26 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

27 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

28 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

29 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

30 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

31 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

32 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 รอยเลื่อน ต๎าร๑ ตจว. X

34 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

35 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

36 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 โอ๎ละน๎อ ก๎อง ห๎วยไรํ;feat.ปู่จ๐าน ลองไมค๑ X

38 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √

39 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

40 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

42 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

43 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

44 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

45 เธอคือข๎อยกเว๎น วางใจให๎ใคร ไมํเคยได๎ใจคืนกลับมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

46 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

47 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 นิสยัหรือสนัดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

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

50 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมํพอ เธอรอฉันไมํไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261041 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/04/2561 1 วันหน่ึงฉันเดินเข๎าป่า (Into the Wood) แม็กซ๑ เจนมานะ X

2 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

3 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

4 ถอย GLISS X

5 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

7 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL;ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 อยําบอก ไมํจําเป็นต๎องอธิบายอะไร ก็ได๎ เก็บคําพูด ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

9 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

10 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวําโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมํมีอะไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

12 กํอนฤดูฝน The TOYS X

13 โลกที่ไมํมีเธอ PORTRAIT X

14 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

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

16 ยอม Musketeers X

17 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

18 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

19 เมื่อไหรํจะจํา? เล็ก วีรชยั X

20 รักควายควาย มิน เฉาก๏วย;มิ้ว ไม๎ขีดไฟ X

21 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

22 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

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

24 แมํเกี่ยว อารมณ๑ที่ร๎อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร๎อม ปาล๑มมี่ √

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

26 กํานันทองหลํอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันด๎วยชวีี ป๊อป ปองกูล;โอ๏ต ปราโมทย๑ √

27 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

28 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

29 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ฮิตเป็นล้าน ๆ 3 @7-11
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30 จริงๆมันก็ดี ไมํรู๎ส ิฉันจะยิ้มได๎อีกทพีรุํงน้ีหรือ จีนํา ดี ณัฐชา เดอซูซํา √

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

32 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม Potato √

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

34 ขอวอน 2 Somkiat X

35 ทนได๎ทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

36 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

37 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

38 หัวใจรอคําวํารัก กัน นภัทร X

39 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

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

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

42 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

43 ปลํอย (Miss) Clockwork Motionless X

44 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยูํตรงน้ี หนํุม กะลา √

45 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

46 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

47 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

48 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

49 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

50 แสงสดุทา๎ย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261047 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/04/2561 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอ๎ย บ๎านน๎องอยูํไส มันเป็นจั๋งได๐ เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

2 So sad เป็นอะไรทําไมไมํรอแคํรอกันอีกหนํอย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

3 คางคกรําเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว X

4 ซาตาน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒน๑ธนกุล √

5 อ๏าย อาย อายมั้ยๆๆๆๆๆ คนน้ีแหละครับ Y NOT 7 √

6 สม๎หลํน คิดแล๎วปลื้ม แทบ ไมโคร √

7 ผ๎ูชนะ หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

8 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

9 ตอก เขาวําเรื่องที่ไมํดีไมํโปรํงใส อําพล ลําพูน(หนํุย) √

10 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปได๎เลย ไมโคร √

11 รู๎ไว๎ซะ ฉันไมํใชคํนที่แสนดี Y NOT 7 √

12 จักรยานสแีดง เสน๎ทางที่เราจะมุํงไป LOSO √

13 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

14 แพ๎คนสวย สวยก็ไมํดี ไมํสวยก็ไมํคํอยดี FLY √

15 กลับคืนรัง ถ๎าเธอเคยมองดูบิน อินคา √

16 เป็นอยํางง้ีตั้งแตํเกิดเลย ใครเป็นอยํางเรา คงต๎องรู๎วํา นูโว X

17 รักคุณเข๎าแล๎ว รักคุณเข๎าแล๎ว รักคุณเข๎า ไมโคร √

18 คงเดิม กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

19 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

20 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

21 ไมํหลํอขอแฟน เกิดมาซวย มันไมํรวยไมํหลํอ มันก็ทอ๎ TAXI √

22 ร๎องไห๎กับฉัน แม๎ชวิีตไมํเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอ๎แท๎ ธนพล อินทฤทธิ์ √

23 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได๎ กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

24 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแล๎ว ให๎แล๎วกันไปเลย ให๎ถือวํา จิรศักดิ์ ปานพุํม √

25 ไว๎ใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยําง อําพล ลําพูน(หนํุย) √

26 รักแทม๎ีแคํครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแม๎วํา อินคา √

27 อยูํไป-ไมํมีเธอ หมดแล๎วหมดสิน้หนทาง BLACKHEAD √

28 พายุในใจ มันเป็นเพียงแคํกระแสลมแรง FLY √

29 ปางตาย คงเป็นเพียง อาการที่อํอนไหว จิรศักดิ์ ปานพุํม √

30 นางฟ้ากับควาย นางฟ้าองค๑หน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

31 ฉันอยูํตรงน้ี ฉันอยูํตรงน้ีถ๎าเธอต๎องการ BLACKHEAD √

32 ดูโงํโงํ เหตุการณ๑มันผํานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 ลอยกระทงวันสงกรานต๑ จดจําวําเคยนัดใครบางคน อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

34 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

35 คนทั้งคน ไมํจําเป็นต๎องเสยีใจ ไมํต๎อง ไท ธนาวุฒิ √

36 หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด หากตอนน้ีเธอยังไมํเกิด ฉันคงไมํมาตอแย TAXI √

37 เพื่ออะไร มาอ๎อนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

38 กวีบทเกํา แตํกํอนทกุครั้งทไีร ได๎อํานได๎เห็น นูโว √

39 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

40 ใบไม๎ เหมือนใบไม๎ใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

41 ทิ้งรักลงแมํนํ้า เพราะรักแล๎วช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

42 แผลในใจ วันเวลากับความไว๎ใจกับชวิีตผ๎ูชาย อําพล ลําพูน(หนํุย) √

43 คํามักงําย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบ๎ํอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

44 ไมํตลก สิง่ที่ได๎เห็นกันมาอยูํทกุวัน อัมรินทร๑ นิติพน(อ่ํา) √

45 ยืดเยื้อ จะไมํแค๎นเคือง จะไมํโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

46 ฝังไว๎ในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผําน บิลลี่ โอแกน √

47 เทาํที่มี ฉันบอกกับเธอ วันน้ันวําฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 ไมํเห็นใครแนํนอน เวลาที่ฝนเทลงมา อินคา √

49 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

ร็อกตัวพ่อ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 3/18



50 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261061 ท้าซ้้า

วันที่วาง 05/04/2561 1 บุพเพสนันิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) X

2 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา X

3 ออเจ๎าเอย พีท พล X

4 หัวใจรอคําวํารัก กัน นภัทร X

5 รักแทม๎ีแคํครั้งเดียว รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) X

6 ทําไม ปนัดดา เรืองวุฒิ X

7 ถึงฉันจะเลวก็รักเธอ PETER CORP DYRENDAL X

8 เสยีแรง ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) X

9 แนํใจเหรอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

10 ขอโทษ ตุ๎ย ธีรภัทร๑ X

11 ฉันจะรอ ณภัทร เสยีงสมบุญ X

12 ที่รัก โต๐ ศักดิ์สทิธิ์ X

13 ต๎องมนต๑ My Baby ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) X

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

15 เธอไมํเคยรู๎ [ชายไมํจริงฯ] รักเธอแตํเธอไมํเคยรู๎ ฉันรักเธออยูํ ใหมํ ดาวิกา √

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

17 สลักจิต (ละครสลักจิต) ความรักมันเลํนกล หรือใครดลจิตใจ ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

18 แคํมีเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆํา หัวใจเพื่อเธอ)เป็นแคํคนหน่ึง ในโลกใบเกํา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

19 ผิดทั้ง 2 ทาง ขํม ฝืนอารมณ๑ที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

20 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

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

22 ต๎องเลวใชไํหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมํมีใครสนใคร ชามุก สชุานันท๑ √

23 แพ๎เธอ (ล.เสนํหา Diary แสบเสนํหา) ฉันบอกลา จากเธอมานานแล๎ว และไมํมี แกงสม๎ ธนทตั √

24 ร๎ายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แม๎จะยากแคํไหน ตํอให๎แลกไปด๎วย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

25 เหตุผล(ล.เรือนเบญจพิษ) คนบางคนต๎องการไขวํคว๎า รักแทใ๎ห๎ ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

26 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟ)ถ๎าฉันต๎องการ น่ันคือจะต๎องได๎ ไมํวํามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 บัลลังก๑เมฆ (ละครบัลลังก๑เมฆ) แผํนฟ้าเบื้องบน กว๎างไกลสดุสายตา ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

28 นํ้าตาหยดสดุทา๎ย ในเวลาที่บนทอ๎งฟ้ามืดลง มืดลง แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

29 กํอน..พรุํงน้ีจะมาไมํถึง บางสิง่ก็อยูํในใจลึกลึก บางอยํางมัน S.D.F √

30 เพิ่งรู๎หัวใจตัวเอง(ล.ร๎อยเลํห๑เสนํห๑ร๎า ฉัน..เหมือนคนไมํมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิต)เรื่องบังเอิญหรือวํา ใครเขียนข้ึนมา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแก๎ว √

32 รักแทห๎รือแพ๎ใจ (ล.เสนํหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันน้ี มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม๎ ธนทตั √

33 วันน้ีมีแตํเธอ (ล.ชวิีตเพื่อฆํา หัวใจฯ) กับชวิีตทกุวันที่มันพ๎นผําน จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

34 กํอนตายแคํได๎รักเธอ (ละครเสอื) คนธรรมดา แคํคนเดินดินอยํางฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

35 คงเดิม (น่ังเลํน Version) กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน POTATO √

36 รักเธอแคํไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดํน) รักเธอคนเดียวเทาํน้ัน ไมํเคยมีใคร จารุวัฒน๑ เชีย่วอรําม (โดม) √

37 ใจเอย (ละครเรือนร๎อยรัก) แอบเก็บเอาไว๎ บอกใครไมํได๎ทั้งน้ัน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

38 รักให๎พอดี (ละครบัลลังก๑เมฆ) ไมํแปลกถ๎าเธอจะเริ่มทอ๎ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

39 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

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

41 รักมีจริงหรือเปลํา ฉันเกิดมากับความวํางเปลํา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

42 กวําจะรู๎ใจตัวเอง (ซีรี่ส๑รุํนพี่ 2) เสยีงของเพลงรักเกําที่ ที่มันวํางเปลํา นนน กรภัทร๑ เกิดพันธุ๑ √

43 ที่ตรงน้ี (ละครเคหาสน๑ดาว) คนหน่ึง กับความฝันที่ยังแสนไกล นท พนายางกูร √

44 อะไรก็ได๎ในใจเธอ วันที่เธอเหน่ือยล๎าและมีนํ้าตา เธอคง มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

45 ทั้งๆที่ควรห๎ามใจ(ล.จัดรัก วิวาห๑ลวง) ก็รู๎เสมออะไรที่ดีไมํดีและก็รู๎เรื่องน้ี หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

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

47 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันน้ีเธอยังไมํแนํใจ วําฉันคนน้ี เป๊กซ๑ ZEAL;หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

48 คนในฝัน (ละครฝันเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตํละคืนก็คงฝันไป INSTINCT √

49 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

50 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

เผยแพร่/

มอส ปฏิภาณ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561037 1 ไมํรัก...ก็บ๎า เดิมทเีดียวไมํเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

วันที่วาง 12/04/2561 2 เหลวไหล มาแล๎วยังดีกวํามาชา๎ มาชา๎ยังดีกวํา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

3 ไม๎วิเศษ หากวําฉันมีไม๎วิเศษ เสกอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

4 เกิดมาเพื่อรักเธอ (ละครรักเกินพิกัดแค๎น)อาจจะดูวําฉัน...โงํงมที่ทําเพื่อเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

5 แรงรัก (ละครด๎วยแรงแหํงรัก) ฟ้าคงสงํเธอมา ชวํยคนที่ใจสบัสน ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

6 เธอคือสวํนที่ขาด ฉันรู๎สกึในใจ จะชดัเจนจนกระจําง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

7 กลับกลอก บอกคนโน๎น บอกคนน้ี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

8 งํายเกินไป กํอนจะจบเรื่อง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

9 แล๎วไปแล๎ว ที่ผํานมาน้ัน ไมํเคยจะสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

10 ไมํเป็นไรจริงๆ ไมํเป็นไรจริง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

11 เสน๎ตรง เกิดมาเป็นคนต๎องก๎าวไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

12 ด๎วยรักและปลาทู อยากให๎เธอคิดวําฉันเป็นแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

13 คืออะไร บอกฉัน วําเธอไมํเคยคิด ไมํเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

14 ถูกอยูํแล๎ว ได๎ฟังคําลา ที่เธอมาบอก ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

15 ไมํเจ็บไมํพูดหรอก ที่เงียบที่ทนได๎จนป่านน้ี ก็หวังวํามี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

16 เปลํา ฉันบังเอิญผํานมาเทาํน้ัน ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงละครฮิตเป็นล้านๆ 2
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17 หัวใจลัดฟ้า บ๏าย บาย ทอ๎งฟ้า บ๏าย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

18 ถอดใจแล๎วครับ ผมคิดวําไมํรัก แตํคุณบอกรัก ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

19 รู๎ไหมวําใครใหญํ รู๎ไหมวําใครใหญํ แถวน้ีนํะใครใหญํ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

20 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

21 แพ๎ตลอด เป็นขาลุยตลอดมา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

22 โละ โละทิ้งมันไป ให๎หมดไปทั้งใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

23 ไมํเอาลํะ ปิดตาปิดหู ล็อกประตูไว๎ให๎ดีดี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

24 HAPPY ENDING พบเจอกันเมื่อไรมีแตํปัญหา ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

25 สลัด...สะบัด แอบไปดักวันน้ี กะวํามี Surprise ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

26 เฟอะฟะ เหมือนรักกันอยูํ ก็รู๎วําเธอไมํมีใคร ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

27 เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ เชือ่เถอะครับ ผมไมํเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

28 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูํที่ไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

29 รัก เล็ก เล็ก รักใครก็อยากให๎เขาน้ันรักตอบ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

30 รักกันเลย ก็นึกอยูํแล๎วหละ เธอน้ันคงสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

31 หัวใจไมํแพ๎ [ผ๎ูชายหัวใจฯ] จะล๎มลงกี่ครั้ง จะพลั้งพลาดไปกี่หน ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

32 ฉันสญัญา (ละคร คน2คม) ไมํใชเํวลาน้ี ไมํใชใํนตอนน้ี แม๎ฉันรู๎ดี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

33 แสงดาวแหํงหัวใจ มีแคํคืนมืดมิด กับชวิีตที่มันมืดมน ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

34 ผิดอะไรหรือ รู๎ก็แตํเพียง เธอคิดจะเดินไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

35 คนสดุทา๎ย (ละครความลับของซูเปอร๑สตาร๑)เจ็บปวดกับความรักมาทกุครั้ง ยังมี ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

36 เพียงเพื่อน บอกตัวเอง บอกทกุครั้ง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส);ทาทา ยัง √

เผยแพร่/

ทาทา ยัง ท้าซ้้า

รหัสปก CD GX0561020 1 โอ๏ะ...โอ๏ย ถูกบังคับและก็ขํูเสมอ ทาทา ยัง √

วันที่วาง 12/04/2561 2 เอาหมอน่ีไปเก็บหนํอย มันเกินไป มันก็ดูจะเกินไป ทาทา ยัง √

3 พรุํงน้ี...ไมํสาย เพียงแคํมองในตาก็รู๎วําเราชอบกัน ทาทา ยัง √

4 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน ทาทา ยัง √

5 ขอเธอคนเดิม จําได๎ไหม เธอจําได๎ไหม ทาทา ยัง √

6 เจ็บซะไมํมี ใครใครก็คอยถามฉัน ทาทา ยัง √

7 เตรียมไว๎เลย เธอคิดจะหนี คิดจะหนี ทาทา ยัง √

8 สอนไมํจําทําตลอด สอนเทาํไรไมํจํา อยําไปทําอยํางง้ัน ทาทา ยัง √

9 แมลง เสยีงร๎องก็ดังปีกมันบางใส ทาทา ยัง √

10 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทกุวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

11 ไมํคุย...ไมํเก๐ คนเราเป็นอะไรกัน เป็นอะไรไป ทาทา ยัง √

12 เพียงเพื่อน บอกตัวเอง บอกทกุครั้ง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส);ทาทา ยัง √

13 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

14 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บํอยครั้ง ทาทา ยัง √

15 ไมํรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ให๎เธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

16 รักเธอได๎ไหม ฉันรักเธอได๎ไหม บอกวําฉันรัก ทาทา ยัง √

17 คนเดิมใจเดิม ปลูกต๎นไม๎ไว๎เมื่อวาน และวันน้ี ทาทา ยัง √

18 บอกฉันทําไม มองแคํตาเทาํน้ัน อํานใจ ทาทา ยัง √

19 คือหัวใจ อยากให๎รู๎วํายังจดจําในใจ ทาทา ยัง √

20 จํา เมื่อรู๎วําต๎องร่ําลา มองฟ้าก็มืดมน ทาทา ยัง √

21 ไมํมีเบื่อ เกิดมาก็เพิ่งเคยเป็นอยํางน้ี ทาทา ยัง √

22 ยังไงดี จะทํายังไง (ลํะ) ทํายังไง ทาทา ยัง √

23 ไมํกลัวอยูํแล๎ว ฉันไมํรู๎ถึงวันตํอไป มันจะร๎ายจะดี ทาทา ยัง √

24 สงบศึก เห็นทตี๎องยอมสงบศึก ทั้งฉันและเธอ ทาทา ยัง √

25 ใครจะรู๎ ทาทา ยัง X

26 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมต๎องมาพร๎อมกัน ทาทา ยัง √

27 ขอถามสกัหนํอย เธอก็อยูํตรงน้ีเหมือนเงา ทาทา ยัง √

28 ขอได๎ไหม ฉันคงไมํดีใชไํหม ถึงทําให๎เธอต๎องหมางเมิน ทาทา ยัง √

29 แคํเธอรักฉัน เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา ทาทา ยัง √

30 เก็บมันเอาไว๎ ทาทา ยัง;ธนา ลวสตุ √

31 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พร๎อมรอยนํ้าตา ทาทา ยัง;U.H.T. √

32 คงสกัวัน ฉันตั้งใจจะปลูกดอกไม๎ ชาคริต แย๎มนาม;ทาทา ยัง √

33 TATA'S SONG FOR YOU เหมํอมองฟ้า ทกุทกุคืนเวลา ทาทา ยัง X

34 ชวํยหนํอยนะ ถ๎ารถเสยีก็พอรู๎วิธี ต๎องโทรไป ทาทา ยัง √

35 DA DEE DA (สญัญาณใจ) DA DA DEE DA DA DEE DA ทาทา ยัง √

36 ใจ๐ (ใจอยูํไหน) อยูํในกระเป๋า อยูํในทะเลใหญํ ทาทา ยัง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261034 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/04/2561 1 Vacation Time (ภ.ฟรีแลนซ๑..ห๎ามป่วยฯ)ปลํอยชวิีตจริงทิ้งไปวางไว๎ข๎างทาง วิโอเลต วอเทยีร๑;อภิวัชร๑ เอื้อถาวรสขุ X

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

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

4 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

6 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

7 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

8 Oh Baby ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

9 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

10 รักคําโตโต นับตั้งแตํวันน้ัน วันที่เราได๎พบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

11 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

Signature Collection of 
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต เพลงรัก พักร้อน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 5/18



12 ถูกคนแล๎ว จะบอกเธอไปวันน้ันก็กลัวไมํดี เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 เกี่ยวกันไหม (YOU?) อิ้งค๑ วรันธร X

14 ดีใจ แตํละเรื่องราวที่เราได๎เจอะได๎เจอ พลอยชมพู √

15 เรื่องของฉัน ที่ให๎เธอไปแคํหวังดี เทาํไรก็เทาํที่ฉัน จีนํา ดี ณัฐชา เดอซูซํา √

16 ยังคิดถึง...(same) มาร๑ค ธัชพล X

17 นานนาน What Dolph X

18 ไมํตํางกัน 25 Hours X

19 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

20 เรื่องขําขํา (Funny Story) Yanin x Casinotone X

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

22 Ooh! เธอ เธออีกแล๎ว ที่มารบมากวนหัวใจ ปาล๑มมี่ √

23 ชา๎ชา๎ แม็กซ๑ เจนมานะ X

24 ยกเว๎นเรื่องเธอ ทางจะลึกลับซับซ๎อน แตํวําฉันรู๎วําจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตํความรัก ตั้งแตํวัน ปราโมทย๑ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

26 อยากเป็นคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSup'Tarในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคํมีเธอเดินเข๎า ยิปโซ อริย๑กันตา มหาพฤกษ๑พงศ๑ √

27 ใกล๎ชดิแพ๎คิดถึง(ซีรีส๑ My Dear Loser)จะอยูํจนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มข้ึนได๎ กัน นภัทร √

28 คนเจ๎าชู(๎บีดับบีด)ู ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตํก็คงไมํถึงโหดร๎าย มุก วรนิษฐ๑ ถาวรวงศ๑ √

29 รักกันจนวันสดุทา๎ย (Happy Ever After)แพ๎ทกุอยํางที่เคยได๎ลองสูม๎า กรภพ จันทร๑เจริญ √

30 คูํชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

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

32 เธอจะรักฉันหรือเปลําไมํรู๎ แคํเพียงได๎พบเธอ ก็หว่ันไหว แตํเพียง รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

33 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทา๎ยได๎รึเปลํา KLEAR √

34 โดดเดี่ยวด๎วยกัน ในวันน้ีที่มีแตํฉันฟังเพลงรักอยูํเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

35 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถ๎าฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมํใชภําพ ณัฐ ศักดาทร √

36 เหตุผลร๎อยแปด ไมํต๎องมีคําบรรยายใดใดซักคําให๎ลึกซึ้ง อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

37 รู๎ยัง ต๎น ธนษิต X

38 First Kiss You're my First Kiss ที่ทําใจฉันสัน่ VieTrio;พีท พล √

39 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ ธนทตั √

40 ลมซํอนรัก (ละครลมซํอนรัก) Singular X

41 แคํเธอที่ต๎องการ PREM X

42 ดีอยํางไร กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ ท ีJetset'er √

43 หํางไมํไกล เวลาที่สองเราต๎องอยูํไกล อยากรู๎เธอ ลุลา √

44 จีบ...(May I ?) รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) X

45 ปากไมํตรงกับใจ Girl,When I said,That I wanted ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

46 In Love ก็ไมํรู๎เหมือนกันวําเหตุใด วันน้ี เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 ได๎ยินไหมคําวํารัก ไมํวําวันเวลาหมุนเปลี่ยนแคํไหน แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

48 รักก็คือรัก สงิโต นําโชค X

49 ที่สดุในโลก รู๎ตัวหรือเปลําวําเธอโชคดี ที่เธอได๎มี INSTINCT;ลุลา √

50 เหตุผลที่ไมํมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให๎ GETSUNOVA √

เผยแพร่/

สลา คุณวุฒิ ท้าซ้้า

รหัสปก CD GX0261040 1 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

วันที่วาง 12/04/2561 2 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

3 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

6 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

7 สกัวัน..ฉันจะรู๎สกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังอํอนแอ ยังแพ๎คําวําคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

9 อยากให๎เธอเข๎าใจ ผ๎ูชายคนน้ีอยากเป็นคนดีของเธอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

11 อยากกอดผ๎ูชายคนน้ีจังเลย ความรู๎สกึบอก วําชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

13 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

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

16 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

17 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน แอร๑ สชุาวดี X

18 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

19 รู๎วําเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตําย อรทยั √

20 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

21 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจได๎รับจดหมายจากไปรษณีย๑ มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย X

22 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

24 หัวหน๎าผ๎ูบําวแนว อยากเป็นแฟนน๎องหล๎าแตํหน๎าตา  ํบํให๎ ศร สนิชยั √

25 บําวพันธุ๑พื้นเมือง ถึงเป็นคนเชยๆ แตํอ๎ายบํเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

26 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

28 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

30 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอร๑น้ีมีให๎เสมอ หนักใดที่ใจ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

31 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

บันทกึเพลงดัง คนสร้างเพลง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 6/18



32 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สวุรรณภูมิ √

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

34 คนเหงาที่เข๎าใจเธอ ก็ฉันเป็นแคํอีกคนที่เธอข๎องเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

35 รอทําอยํางน้ันกับเธอ เชา๎ตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

36 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

37 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

38 เจ๎าทําให๎อ๎าย..มีวาเลนไทน๑ทกุวัน ความรู๎สกึดีๆบํต๎องรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

40 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

41 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

42 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนต๎องทนหนํอยน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

43 กินข๎าวหรือยัง กินข๎าวแล๎วยัง กําลังเฮ็ดหยังน๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

44 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

45 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 เขียนฝันไว๎ข๎างฝา เขียนติดฝาห๎องวําต๎องสูไ๎หว ลูกต๎องทํา รัชนก ศรีโลพันธุ๑ √

47 นักเรียนหลังห๎อง นักเรียนหลังห๎องเจ๎าของเหรียญทอง บิว พงค๑พิพัฒน๑ คงนาค √

48 โชว๑เบอร๑ไมํโชว๑ใจ เห็นแตํเบอร๑โชว๑คนโทรไมํรู๎อยูํไหน ดวงจันทร๑ สวุรรณี √

49 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา จอมขวัญ กัลยา √

50 สญัญา 5 บาท ลงทนุห๎าบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/04/2561 1 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

3 แคํอ๎ายหว่ัน บํแมนหาแนวมาวําให๎ บํแมนวําบํเซื่อใจกัน เบียร๑ พร๎อมพงษ๑ √

4 ไผ งํายๆแบบน้ีเลยน๎อ ถ่ิมกันจ๎อๆจังซี่กะได๎ ตรี ชยัณรงค๑ √

5 ดึกหินลงห๎วย ต๎าร๑ ตจว. X

6 ตัวไกล ใจฮักมั่น บํได๎ไปหา เพราะวํายากงานที่ทํา บํได๎ใจดํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

7 ทุํงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทวิพนา ใกล๎ค่ําย่ําสนธยา ตําย อรทยั X

8 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ(Cover) เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ตรี ชยัณรงค๑ √

9 จื่อแหนํใจ ออยเลอร๑ X

10 บํแมํนของเลํน ยุํงยิ่ง กนกนันทน๑ X

11 คิดฮอดผ๎ูบําวสะแบง ยามเมื่อฟ้าค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง ก๎านตอง ทุํงเงิน √

12 อินดี้ขาดง อ๎ายเป็นหละผ๎ูบําวบ๎านๆ งานบ๎านใด๐ ศร สนิชยั √

13 รักพํายที่แกํงสะพือ น๎องไปเที่ยวสงกรานต๑ที่แกํงสะพือ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

14 ยังฮักเจ๎าเทาํสูมํื้อ ศรีจันทร๑ วีสี X

15 ถึงเหงาก็ไมํเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

16 โสดแตํในเฟซ Like คือมาหา Like แมํนผ๎ูสาวทางใด๐ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 จดหมายฉบับสดุทา๎ย แม๎นหากเธอได๎อํานจดหมาย ตําย อรทยั X

3 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

5 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

6 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

7 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

8 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

9 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

11 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูํตรงน้ันกํอนได๎ไหม ตรงที่ใครๆ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

12 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

13 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวําคิดถึง ไมํใชํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

14 มีน๎องไว๎เฮ็ดหยัง น๎องบํคือกับเขาดอก สวํิากระจอก ตําย อรทยั X

15 มีหัวใจไว๎รักเธอ มีสองมือ ไว๎คว๎าความฝัน สองเทา๎ยืนมั่น ไมค๑ ภิรมย๑พร √

16 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

17 แคํแขกรับเชญิ งานแตํงที่ใดเป็นได๎แคํแขกรับเชญิ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

18 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมํรู๎..วําเขาเป็นใคร แตํรู๎สกึ ตําย อรทยั √

19 ยังรักกันอยูํหรือเปลํา ยังรักกันอยูํหรือเปลํา เรายังมีกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 ฮักมากแคํไหน เมื่อคนหมดใจต๎องปลํอยอยําหนักใจเด๎อ ถ๎าเจอทางไปให๎บอก ตําย อรทยั √

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

22 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

23 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแล๎วบํ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 สาวโรงงานลานเบียร๑ บํอยากกลับไปเหงา ในห๎องเชาํคนเดียว ตําย อรทยั √

25 จี่หอย โอํเด เพื่อนเอํย คือดังเคยกันน้ัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

26 เจ๎าชายของชวิีต จริงจังแคํไหน จริงใจมากพอหรือเปลํา ตําย อรทยั √

27 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

28 เต็มใจให๎ ฉันรู๎ควรรักเธออยํางไร เพราะรู๎ ตําย อรทยั X

29 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

30 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

31 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งเพลงดัง ก้าลังฮิต ชุดที่ 3

TRACK

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งคู่ฮิต ไมค์ ภิรมย์พร-ต่าย อร

TRACK
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33 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 คิดถึงบ๎านนา เด็กบ๎านนอกมาอยูํบางกอกตั้งหลายปี ตําย อรทยั X

35 นางกวักมหาเสนํห๑ โอมปู่เจ๎าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

36 กด Like ให๎แนเด๎อ สงํความสขุผํานเฟชบุคข้ึนกระดานของอ๎าย ตําย อรทยั √

37 บรรจุเป็นคนรู๎ใจ เวลาเลิกงานกลายเป็นสวรรค๑สําหรับ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บํฮู๎ดอกนะ วําอ๎ายเข๎ามาด๎วยเหตุผลใด ตําย อรทยั √

39 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผํานผ๎ูชายร๎อยพัน ไมค๑ ภิรมย๑พร X

40 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

41 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

42 หาทางจบ..ก็พบแตํความคิดถึง แผลใจต๎องรักษาด๎วยคําวําจบ ตําย อรทยั √

43 รักแทแ๎คํพี่ชาย ผ๎ูแพ๎ได๎แคํคําวําคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 ไมํร๎องไห๎ ไมํใชไํมํเจ็บ เจ็บแคํไหน ต๎องยอมแคํไหน ใครเขา ตําย อรทยั √

45 เสยีงครวญคนช้ํา อยากร๎องตะโกน ให๎คนทั้งโลกได๎ฟัง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

46 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมํซื่อ ก็คิดวําใชทํี่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตําย อรทยั √

47 วานน้ีรักวันน้ีลืม จะให๎หัวเราะหรือวําร๎องไห๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 ผ๎ูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอ๎าย พกความคิดถึงไปด๎วยหรือเปลํา ฝากสายลม ตําย อรทยั √

49 รักไมํต๎องประหยัด ความรักและความเข๎าใจ ในยุคสมัย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

50 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยูํตรงน้ี หนํุม กะลา √

2 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

3 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

4 เหตุผล(ล.เรือนเบญจพิษ) คนบางคนต๎องการไขวํคว๎า รักแทใ๎ห๎ ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

5 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผํานมา LABANOON √

6 แคํคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) X

7 แคํอํอนไหว Mahafather X

8 ทรมานตัวเอง ไมํรู๎ทําไมวันน้ีฉันฝันถึงเธอ ไมํรู๎ทําไม สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

9 โตแล๎ว หนีความจริงต๎องหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

10 ยังรู๎สกึ (Old Feelings) INK WARUNTORN X

11 ฉันก็ยังจะบอกรักเธอ Nann X

12 พูดได๎แคํในใจ(ล.ทานตะวันจันทร๑วาด)ไมํเคยคิดวําฉันจะมารักเธอ มันเลยเผลอ กั้ง วรกร ศิริสรณ๑ √

13 คนที่แสนธรรมดา Pause;Polycat X

14 รักฉันเพราะอะไร (Why?) Blue Shade X

15 รู๎ดีวําไมํดี ฉันแคํคนที่เธออาจมองไมํเห็น ฉันแคํคนที่ GETSUNOVA √

16 It's a trap Jira of P.O.N.R √

เผยแพร่/

ป่ัน ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561072 1 รักนิรันดร๑ ใจสงํถึงใจเธอ มือจับกันไว๎ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

วันที่วาง 19/04/2561 2 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

3 รักล๎นใจ คืนน้ีใจฉันว๎าวํุน เฝ้าแตํเห็นหน๎าคุณ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

4 นอนไมํหลับ น่ังอยูํจนเชา๎อยากจะนอน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

5 ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษที่ทกัคนผิด ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

6 จะบีบก็ตาย หน๎าอยํางฉันจะไปที่ไหนได๎ไกล ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

7 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน ค๎นหาวําชวิีตคืออะไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

8 เฝ้าคอย เฝ้าคอยใครสกัคนจะหลงทางผํานมา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

9 สอํงกระจก ก็ไมํรู๎วําทําอะไรผิดชวิีตจึงได๎เป็น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

10 คือรัก บอกได๎ไหมรักแล๎วทําไมต๎องเป็นทกุข๑ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น);ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน)√

11 อยําเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

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

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

14 โอ๎ใจเอ๐ย เธอไมํรับไมํรู๎อะไร ไมํเคยเอะใจบ๎าง ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

15 สบตา ใจคอจะทําให๎ง๎อรอจนเมื่อไร ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

16 ครั้งหน่ึง ครั้งหน่ึงที่เธอได๎บอก บอกฉันให๎เชือ่ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

17 สวํนเกิน มันคงต๎องมีสกัคนที่เจ็บ เจ็บเพื่อ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

18 รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ฉันก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ี ตอนสดุทา๎ย ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

19 ขอไปด๎วยคน จะอยูํคนเดียวก็คงจะไมํแปลก ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

20 น๎องทําเกินไป น๎องก็ทําเกินไป น๎องมีหัวใจหรือเปลํา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

21 พี่มันผิดเอง พี่มันผิดเองที่ทําให๎ซึ้งไมํเป็น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

22 ฝันที่หลุดลอย เมื่อความฝันฉันหลุดลอยไป ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

23 ตํางใจเดียวกัน ไมํมีใครรู๎ใจเธอไปกวําตัวฉัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

24 แพ๎เธอ ฉันไมํรู๎วําวันน้ีจะเป็นเชนํไร หากวํา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

25 เข๎าใจแล๎วครับพํอ ไมํเคยนึกถึงความรู๎สกึแบบน้ี ไมํเคย ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

26 ใครจะไปทนไหว แตํกํอนที่เคยลึกซึ้งในความสมัพันธ๑ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

27 เก็บใจ เก็บใจไว๎ตรงน้ัน ซํอนเอาไว๎ตรงน้ัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

28 อยูํคนเดียว ย้ําคําสดุทา๎ย บอกฉันซิมั่นใจ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

29 นอนกํายหน๎าผาก นอนกํายหน๎าผาก ยังทําใจลําบาก ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

30 อากาศกําลังดี อากาศกําลังดี ทะเลยามน้ี ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

31 MI CORAZON (MY HEART) MI CORAZON หน่ึงใจของฉัน รู๎วํามีคําน๎อย ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

32 อยําหํวงอยําอาวรณ๑ แม๎วําเราเอํยคําร่ําลา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

New Release ฮิตทกุค่าย Vol.2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Signature Collection of TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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33 ขอเป็นเพียงเพื่อน เสยีใจหากมีคําซักคํา ที่มันได๎ทํา ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

34 พรุํงน้ี นานแล๎วที่เราน้ันตํางต๎องไกลกัน ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

35 ให๎โอกาส ฟ้างามยามเชา๎คุณเคยได๎มอง ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) √

36 วันที่ความรักเกิด โอว เย ฉากเดิมๆกับเวลาเดียวดายที่เคยมี ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น);มาลีวัลย๑ เจมีนํา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261051 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 คนจนรุํนใหมํ ยอมทกุข๑ยอมทน ยอมให๎คนเขาหมิ่น พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

2 ตังเก ฉันเกิดอยูํแดนอีสาน ถ่ินกันดาร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

3 เด็กน๎อย โอ๎เด็กเอยเด็กน๎อย เฝ้าคอย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

4 ดอกแก๎ว แรกพบเจอ พบเธอในคืนวันหน่ึง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

5 คอย หากคืนวันที่ฉันไปน้ันไกลกวํา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

6 เขาใหญํ กวําจะเป็นต๎นไม๎ยืนต๎น สงูหยัด พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

7 ตา ดูเถิดหนาดวงตาเธอมีริ้วรอย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

8 คิดถึง จะไปก็ไป ไมํต๎องอาลัยนักหรอก พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

9 โลกหยอกล๎อ 5.0เวลาเหงา มีเงาเป็นเพื่อน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

10 แคนโคราช พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

11 ยิ้มเหงาๆ เศร๎างามๆ ยิ้มเหงาๆ เศร๎าพองามๆ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

12 ด.ญ.ปรางค๑ ขยะในถังที่ตั้งริมทาง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

13 อกหักซ้ําซาก อกหักซ้ําซากซ้ําจําใจ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

14 ศุกร๑เมา-เสาร๑นอน ศุกร๑เมาเสาร๑นอน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

15 คนผสมปูน ฝนตกฟ้าร๎องน๎องก็ยังทํา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

16 ลาว อีหญังกะลาว อีหญังกะลาว พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

17 หมาแกํ หมาเคยเดินนําทาง แตํ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

18 เดือนเพ็ญ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

19 โคราช 31 พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

20 นารายณ๑บรรทมสนิธุ๑ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

21 มีสขุบนทกุข๑ ฉันมีความสขุบนความทกุข๑ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

22 คนเดินดิน คนเลี้ยงไกํก็ต๎องเหยียบ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

23 ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

24 แก๎มตุํย น๎องเอยน๎องนางแก๎มตุํย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

25 เพียงลมพัดผําน ฉันไมํอยากจะกลําวคําวํา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

26 ฝันไปเถอะ ฝันไปเถอะ จะฝันอะไร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

27 ผมชอบ ผมชือ่ยูโซ ครับ ผมมา พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

28 ดาวน๑สาว ไอ๎ไขํน๎ุยเป็นหนํุมมีหัวใจแตํไมํมีเงิน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

29 ใบไม๎ ตื่นแต๎เชา๎สายเจ๎าปราดเปรียว พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

30 นาวา นาวา ชวิีตลํองลอยไป พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

31 ลุงใส ลุงใสแกเมาไมํสรํางตอน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

32 อึดอัด อึดอัด อึดอัด อัดคิดไมํ พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

33 ร๎อยห๎า (105) ปืน ค.น้ันยํอมาจากปืน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

34 นกละเมอ รักจากไปไกลๆ หําง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

35 จูบฟ้าฝากดิน ช.จําจากจร ต๎องนอน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

36 ฟ้าสาง ยามตะวันโผลํพ๎นจาก พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

37 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

38 ทางใครทางมัน เสอืสงิห๑กระทงิแรด พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

39 แมํ นํ้าค๎างยังหยดไหล นํ้า พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

40 PHOCANA พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ;ยูโซ โทโยดะ X

41 ตายหยังเขียด ตายหยังเขียด เขียดมัน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

42 คนกับหมา ชวิีตฉันมีแตํหมาพาไป พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

43 ครูไมํใหญํ ครู ครู ครู ครู พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

44 ลิงทะโมน ลิงทะโมนเอย กระโจน พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

45 พระสงฆ๑ เป็นพระสงฆ๑องค๑เจ๎า พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

46 กระโทก-โชคชยั ป๊ก ป๊ก ป๊ก เสยีงครก พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

47 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

48 เลบานอน ลมหอบพัดอายเดือดทราย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

49 สนัทรายมูล 2 เดิน เดินไปในบทเพลง พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

50 เพลงเพื่อชวิีต เรามาร๎องเพลงกันบ๎างดีไหม พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ X

51 มอ'ไซค๑รับจ๎าง เชา๎ตื่นต๎องรีบไปปากซอย น่ังคอยวําใคร พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261049 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

3 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

4 ตรงน้ันคือหน๎าที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักลํะบ๎อคือเฮ็ดหน๎างอใสอํ๎าย มนต๑แคน แกํนคูน √

5 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

6 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

8 คนอํอนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแก๎วตา กับทกุเวลาที่หายใจอยูํ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 สําคัญกวําลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

10 ผ๎ูแพ๎ขอแคํเบอร๑ เมื่อสทิธิ์ของใจ บํ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

11 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

12 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

65 ปี พงษ์เทพ กระโดนช้านาญ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต ลูกทุ่งกีตาร์หวาน ชุดที่ 2

TRACK
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13 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

14 หน๎าจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตําย อรทยั √

15 ยิ่งหํางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลํา กินข๎าวแล๎วบํคนดี ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

17 ขอแคํรู๎ขําว ในนามแฟนเกํารู๎ขําวก็ดีใจแล๎ว ตําย อรทยั √

18 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

19 อยากเห็นหน๎าเธอทกุวัน พรุํงน้ีชวิีตไมํรู๎จะบวกหรือลบ แตํก็ขอ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

20 ตัวจริงประจําใจ น๎องเกือบเสยีใจตลอดชวิีต ทั้งที่ใกล๎ชดิ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 บอกใจยังไงดี กํอนน้ัน..ทกุห๎องหัวใจ มีผ๎ูอาศัย ตําย อรทยั √

22 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

23 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 นอนอายเสยีงอึ่ง บํ ฮ๎องได๎ บํ อึ่งเอ๎ย บํ ฮ๎องได๎ บํ ศร สนิชยั √

25 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

26 ขอคนรู๎ใจ กลับบ๎านเย็นน้ีอยากมีคนซับเหง่ือให๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 ขอบใจที่หาเจอ หน๎าตา บํ สวยมองด๎วยใจเปลํา บํ เห็น ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 ยามทอ๎ขอโทรหา อยําให๎ถําดนหลายรับสายแน อยําให๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

29 โอ.เค.เน๏าะ โอ เค เน๏าะ จําได๎ บํ อ๎ายเคยบอกใจ ตําย อรทยั √

30 ตั้งใจแตํยังไปไมํถึง ยอมรับวําเหน่ือยแตํก็บํยอมถอดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผํานมา ตั๊กแตน ชลดา √

32 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

36 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

37 คนเหงาที่เข๎าใจเธอ ก็ฉันเป็นแคํอีกคนที่เธอข๎องเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

38 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตําย อรทยั √

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

40 เจ๎าทําให๎อ๎าย..มีวาเลนไทน๑ทกุวัน ความรู๎สกึดีๆบํต๎องรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 อยูํในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ให๎รักมาอุ๎มช ูเติมคําวํา ตําย อรทยั √

42 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

43 ใต๎แสงนีออน คืนน้ีน๎องนอนใต๎แสงนีออน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ตําย อรทยั √

46 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

47 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูํในหัวใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

49 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

50 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธ๑ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

2 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 ภาวะแทรกซ๎อน ออย แสงศิลป์ X

4 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

6 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

7 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

8 เสยีเจ๎ามื้อเคาท๑ดาวน๑ เพชร สหรัตน๑ X

9 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

11 สวรรค๑พรากรัก ก๎อง ห๎วยไรํ X

12 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

13 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

14 โสดแตํในเฟซ Like คือมาหา Like แมํนผ๎ูสาวทางใด๐ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

15 ถ่ิมน๎องไว๎กลางทาง เนสกาแฟ ศรีนคร;ตาล ลายสยาม X

16 เคยฮักกันบํ เพชร สหรัตน๑ X

17 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

18 คอยน๎องที่ชอํงเม็ก สาวลาวใต๎เฮ็ดบาปหัวใจอ๎ายแทน๎๎อ มนต๑แคน แกํนคูน √

19 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

20 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

21 มีน๎องไว๎เฮ็ดหยัง น๎องบํคือกับเขาดอก สวํิากระจอก ตําย อรทยั X

22 ย๎านเขาซังอ๎าย แพรวพราว แสงทอง X

23 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 น๎องมากับคําวําใชํ บํเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

25 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

26 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

27 ต๎นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทน๎๎อ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

29 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

30 เจ็บแคํไหน..ยังไว๎ใจคําวําฮัก อ๎ายก็ฮู๎ วํานอกจากฮัก น๎องบํมีหยังให๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

31 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

32 เจ็บแตํเก็บอาการ บัวผัน ทงัโส X

ลูกทุ่งเพลงฮิต เกรด A ชุดที่ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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33 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

34 ชดั ชาํว แคํอยากบอกวําไมํได๎ชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

35 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √

36 เขาขอไลน๑ อ๎ายขอลา เฝ้าสงํไลน๑พํายรักฝากให๎เธอ มนต๑แคน แกํนคูน √

37 เมียบํได๎แตํง ขํอยเป็นเมียเจ๎า ชดุเจ๎าสาวกะบํได๎ใสํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

39 บอกรัก..แตํบํรู๎สกึวํารัก บํใกล๎บํไกล แตํเหมือนหายไปจากชวิีต ตําย อรทยั √

40 ไมํมีข๎อแม๎ตั้งแตํเริ่มต๎น สบิํถามเธอเคยรักใคร กํอนมาเจออ๎าย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

41 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

42 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

43 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

45 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

46 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

47 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

48 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

49 รองูเข๎าฝัน หงํอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงํอ งู รีบมาเข๎าฝัน หญิงลี ศรีจุมพล √

50 ขอใจเธอแลกเบอร๑โทร แว๏บเดียวแคํดู ก็ทําให๎รู๎วําเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561030 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 ฝากเลี้ยง โอ๏ะๆๆโอ๎วๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

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

4 กองไว๎ ที่แล๎วมา เธอไมํเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

5 เจ็บไปเจ็บมา อยูํกับเธอแล๎วเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

6 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล๎วมันชาํงเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

7 ค๎นใจ ค๎นหาความรู๎สกึเธอ ที่เธอน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

8 เก็บมันเอาไว๎ ก็อาจมีเวลาไมํนาน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

9 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

10 ถามคําเดียว ไหน มองฉันได๎ไหม ชวํยมองให๎ชดั เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

11 บ๏าย บาย จะคบยังไงถ๎าหากเป็นแบบน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

12 สวรรค๑ชัน้ 7 Oahh man,u know who it is man, เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

13 ยุํงนํา ยุํงนํา ไมํต๎องมายุํงอะนํา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

14 ก็ใครมันจะไปรู๎ลํะ รู๎ไหมวําใครแอบคิดถึง อ๏ะอันน้ี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

15 รักเธอให๎ผูก (หรือเปลํา?) รักยาวให๎บั่น ถ๎ารักสัน้ ก็ให๎ตํอ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

16 ประมาณน้ีหรือเปลํา แตํกํอนไมํเคยเอาใจใคร ไมํอยากจะมี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

17 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรู๎ดีวําวันน้ีต๎อง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

18 เพิ่งเข๎าใจ ไมํคิดเลยสกัครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

19 อดทนไว๎ ปลอบใจเข๎าไว๎ให๎อดทน เหตุการณ๑ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

20 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ป่วยการ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

21 อยากหมุนเวลา เสยีดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

22 อยากให๎รู๎วําเหงา แคํเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแตํ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

24 ไดโนเสาร๑ ไดโนเสาร๑ เจ๎าไดโนเสาร๑ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

2 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

3 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

4 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําให๎เราต๎องจากกัน ความผูกพันธ๑ พลพล;LABANOON √

5 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

6 จําเป็นต๎องปลํอยมือ ฉันเห็นทาํทขีองเธอมานานแล๎ว NOS √

7 เกลียดแฟนเกําเธอ วง Fin X

8 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

9 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

10 ฉันเข๎าใจ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

11 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

12 รักควายควาย มิน เฉาก๏วย;มิ้ว ไม๎ขีดไฟ X

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

14 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

15 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

16 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

17 หลํอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมํยุติธรรม ทุํมเทลงไป พลพล √

18 มันไมํงําย ทรงไทย X

19 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอได๎ไหมคนดี จัสติน ผํองอําไพ √

20 ทําไมไมํคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตํเหมือนทกุอยํางจะ S.D.F √

21 จะหยุดเวลาได๎ไหม อาการของเธอมันฟ้องวํามีอะไร โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

22 สมองสัง่ให๎ลืม หัวใจสัง่ให๎จํา ในสมองมันสัง่ให๎ลืมเธอไป แตํหัวใจ SO COOL √

23 นํ้าทวํมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เข๎ามาหา จัสติน ผํองอําไพ √

24 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

25 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหรํ ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
The Masterpiece เจ เจตริน

TRACK

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ร็อกติดดิน ฮิตติดผบั 2

TRACK
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26 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

27 เจ็บแคํไหนก็ยังรักอยูํ (ล.อยําลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมํรู๎ เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟิล๑ม บงกช เจริญธรรม √

28 หน่ึงในล๎าน อาจเหมือนวําฉันเป็นคนเข๎มแข็ง Sniper √

29 รักหนัดเหนียน (Acoustic Version) วงพัทลุง X

30 ความรู๎สกึของคนหมดใจ เหตุผลดีๆ ทั้งน้ัน..ที่เธอบอกมา วง ZHEEZ √

31 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

32 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอได๎ทําให๎ฉันเห็นมัน SYAM √

33 เธอเทาํน้ัน เห็นตัวเธอน่ังซึมดูเหงา แสน (นากา);ตาโอ๐ วงเชอร๑ √

34 ความลับในใจ ฉันเข๎าใจเธออยูํ ฉันเข๎าใจเธอดี วง สบิล๎อ √

35 หวงน๎องสาว พี่ครับผมมีเรื่องปรึกษา รู๎สกึจะเกิด เดวิด อินธี;วงกลม √

36 นางฟ้ากับควาย นางฟ้าองค๑หน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

37 คนน้ีผมขอ พี่ก็รู๎วําผมไมํรวย ไมํมีเทาํพี่มี แชมํ แชมํรัมย๑ √

38 เชญิ วง Fin X

39 สิง่มีชวิีตที่คิดได๎และเจ็บเป็น เธออยําคิดวําฉันตาบอด ไมํเห็นวํา SO COOL √

40 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

41 ขาดใจ อาจเป็นเพราะฉันมีเพียงแคํใจ Pancake √

42 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

43 กํอนเป็นแฟนเกํา วง MODEL X

44 อยําล๎อเลํน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนํุม กะลา √

45 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

46 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

47 ไมํสมศักดิ์ศรี หน๎าอยํางฉัน ฉันรู๎ตัวเองดี ไมํมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

48 เมื่อไหรํจะจํา? เล็ก วีรชยั X

49 ฉันไมํมี T_T X

50 ใจสัง่มา หากวําเธอผํานมาได๎ยินเพลงน้ี LOSO √

เผยแพร่/

Anniversary Hits 4 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0261043 1 ขอบฟ้า ได๎แตํเหลียวมองไปสดุฟ้าไกล BODYSLAM √

วันที่วาง 19/04/2561 2 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

3 รักไมํต๎องการเวลา ฉันคิดวํารักมันคือความผูกพัน คิดวํารัก KLEAR √

4 ไกลแคํไหน คือ ใกล๎ พยายามจะทําวิธีตํางๆให๎เธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

5 เกิดมาแคํรักกัน และแล๎วก็ถึงเวลา และแล๎วเธอก็ต๎องไป Big Ass √

6 รักแท ๎ดูแลไมํได๎ ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

7 เธอทําให๎ฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวําตัวเธอจะรัก ไมํวํานาน COCKTAIL √

8 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

9 คืนน้ี ไมํรู๎วําเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมํรู๎วํา Jetset'er √

10 ฤดูร๎อน บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

11 โปรดสงํใครมารักฉันที จะต๎องเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

12 เลี้ยงสงํ เธอไปไมํลาสกัคํา ไมํทนัได๎เตรียมใจ SO COOL √

13 ก๐วยเตี๋ยวหน๎าใสกับใจโทรมๆ เดินเข๎ามาซอยศูนย๑วิจัย เดินเข๎าไปด๎วย Pancake √

14 พร่ําเพ๎อ แม๎เวลาจะหมุนไป และทกุสิง่รอบกาย NOS √

15 สองรัก แตํกํอนแตํไร เข๎าใจ วําการเป็นคนรัก ZEAL √

16 นางฟ้ากับควาย นางฟ้าองค๑หน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

17 พูดไมํคํอยเกํง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

18 กลับมาเป็นเหมือนเดิมได๎ไหม (ล.เกมร๎ายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

19 สิง่สําคัญ ฉันไมํรู๎วําหลังจากน้ี มันจะมีอะไร วง Endorphine √

20 จากคนรักเกํา เธอไมํชอบไปไหนคนเดียว เธอไมํชอบ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

21 ไมํมีใครรู๎ คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

22 เธอผ๎ูเป็นเจ๎าของหัวใจ ไมํวําเธอจะเป็นใคร ไมํวําเธอมาจากไหน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

23 เธอคือหัวใจของฉัน อยูํคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีร๑ เสรีรัตน๑ √

24 นิยาย ความรักของเราที่เป็นอยูํ ไมํรู๎จะไปได๎ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

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

26 ฉันเป็น DJ.ให๎เธอ Let's talk about it! Aha! NO MORE TEAR √

27 คืนน้ีอยากได๎กี่ครั้ง ไมํต๎องคิดอะไรทั้งน้ัน เธอต๎องรู๎อะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

28 รักแท.๎.ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผ๎ูคนรักกัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนท๑ √

29 คนใจงําย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ๑) √

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

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

32 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมํต๎องออกเสยีงฉันไมํได๎ยินอะไร เธอไมํเคยจะพูดอะไร เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

33 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจ)เหงา เหงาใจไมํมีใครรู๎ ช้ําใจยังไง Bowling √

34 หัวใจกั้นฟ้า (ละครอยากหยุดตะวันฯ) ไมํใชแํคํเพียงทอ๎งฟ้า ที่จะมืดมิดลงไป ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

35 รักแทแ๎คํหน่ึงคน (ละครโลมากล๎าทา๎ฝัน)ถ๎ามีใครสกัคนไมํดี ก็คงเลือกได๎สกัที หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

36 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา๎ ถามใจที่เหงา แกงสม๎ ธนทตั √

37 เรื่องเล็กของเธอ ขอแคํเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ ในใจเธอก็พอ Golf & Mike √

38 ถ๎าไมํรักกัน ฉันจะไป (นางสาวจําแลงรัก)มันไมํจริงใชไํหม มันไมํใชทํี่เห็น นท พนายางกูร √

39 ไมํใชใํครก็ได๎ ไมํได๎ขอฟ้า ได๎โปรดหาใครสกัคน KAL √

40 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

41 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ณรงค๑วิทย๑ เตชะธนะวัฒน๑√

42 ก๎อนหินก๎อนน้ัน เคยมีใครสกัคนได๎บอกฉันมา วําเวลา ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

43 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พร๎อมจะไป แตํวันน้ีเธอ กัน นภัทร √

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

45 คําตอบของหัวใจ เคยมองวํารักมันแสนยากเย็น ไมํเห็น เตชนิท๑ ชยุติ √

Gmm Grammy 35th 
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46 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

47 อยูํๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมํใชคํนที่ฉันเฝ้ารอ เธอไมํใชํ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

48 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมํเจอกับความรัก ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี);คิว สวีุระ บุญรอด √

49 ให๎ฉันดูแลเธอ (ละครผ๎ูใหญํลีกับนางมา)ก็เป็นคนธรรมดา ไมํพิเศษ ก็เป็นคนที่ รณเดช วงศาโรจน๑ (แหนม) √

50 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561019 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/04/2561 1 ถ่ิมอ๎ายไว๎ตรงน้ีลํะ เจ๎าเมือยบํน๎อที่ต๎องฝืนทน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

3 ภาวะแทรกซ๎อน ออย แสงศิลป์ X

4 แคํอ๎ายหว่ัน บํแมนหาแนวมาวําให๎ บํแมนวําบํเซื่อใจกัน เบียร๑ พร๎อมพงษ๑ √

5 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

6 อยําให๎เขาฮู๎เด๎อ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบํดีฮู๎บํ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

7 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

8 บํเป็นหยัง ก๎อง ห๎วยไรํ X

9 เซาฮักบํได๎ บอย พนมไพร X

10 บํแมํนบํฮัก แซ็ค ชมุแพ X

11 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

12 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

13 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 ให๎เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจ๎าในใจอ๎าย จบนานเทาํใด มนต๑แคน แกํนคูน √

15 ยากสําหรับอ๎าย งํายสําหรับเขา เพียงแคํอยากมี อยากมีโอกาสพบหน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

16 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261043 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 แมํเกี่ยว อารมณ๑ที่ร๎อนเหมือนไฟป่า ในใจมันพร๎อม ปาล๑มมี่ √

2 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

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

4 ปลํอยผําน เอ มหาหิงค๑;ก๎อง ห๎วยไรํ X

5 มิตรภาพเทาํน้ัน มาเราไปมันส๑กันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

6 ปรารถนาสิง่ใดฤา อยูํเพื่อความรัก หรืออยูํเพื่อความฝัน COCKTAIL √

7 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวํางเรา บอย Peacemaker √

8 นํ้าใต๎ศอก สกายพาส X

9 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทกุวันอยูํตรงน้ี หนํุม กะลา √

10 โกหกหน๎าตาย T_T X

11 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมํรู๎จะเอาชนะเขายังไง แคํเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

12 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมํคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

13 เท เหน่ือย มันเหน่ือยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

14 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

15 ฝัง(ใน)ใจ ETC X

16 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผําน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

17 หน๎าหนาวที่แล๎ว The TOYS X

18 สบายดีหรือเปลํา 2017 สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ Thaitanium √

19 เรื่องระหวํางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตํน๎อยคน ลุลา;ชาติ สชุาติ (The Voice) √

20 โตแล๎ว หนีความจริงต๎องหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

21 รักก็คือรัก สงิโต นําโชค X

22 อยูํน่ีไง สิง่หน่ึงที่ยังตามหามานาน แคํสิง่เดียว ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

23 OH OH พยายามไมํทกัไมํทาย พยายาม Sound Cream √

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

25 กรุณามารบกวน ต๎องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ ไอซ๑ ศรัณยู √

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

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

28 คําตอบอยูํที่หัวใจ(ซีรีส๑ Sotus S) มันดีแคํไหนที่เราน้ันได๎รักกัน ต๎น ธนษิต √

29 รักมีจริงหรือเปลํา ฉันเกิดมากับความวํางเปลํา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

30 ทกุคนเคยร๎องไห๎ ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

31 เชอืกวิเศษ (Acoustic Version) พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

32 เกลียดความกลัว(Acoustic Version) ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรู๎สกึดี PARATA √

33 เพิ่งรู๎หัวใจตัวเอง(ล.ร๎อยเลํห๑เสนํห๑ร๎า ฉัน..เหมือนคนไมํมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโนํ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

34 เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให๎เดินกลับหเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให๎เดินกลับ BANDWAGON √

35 ตัวเกะกะ ถ๎าไมํมีฉัน อะไรๆในชวิีตเธอมันคงจะดี SO COOL √

36 เจ๎ากรรมนายเวร ทรงไทย X

37 เราไมํนํามาเจอกันเลย วง กางเกง X

38 เกําใคร ใหมํเรา จะไมํสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ๐ วงเชอร๑ X

39 ชวํยตัวเอง วงกลม X

40 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

41 อยํามาเยอะ ก็ถามตรงๆ เธอน้ันเป็นอะไร จะไปที่ไหน SHADE √

42 ทดลองใช๎ เธอไมํต๎องเกรงใจ ความรักที่ฉันให๎ไป ปั้น Basher √

43 นํ้าลาย เพียงแคํเธอสบตา เพียงแคํเธอผํานมา SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

44 ไมํได๎ต๎องการรักแท๎ ต๎องพิสจูน๑ตัวเอง อีกสกักี่ร๎อยครั้ง Instinct;เจเจ ภัสพงษ๑ พูนวัฒนาพงษ๑ √

45 ตายกํอน เราจะข๎ามผํานคืนวันที่เลวร๎ายไปด๎วยกัน โทน่ี ผี √

46 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

รวมฮิต "ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ"
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงฮิตติดเบาะ 4
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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47 หยุดฝันก็ไปไมํถึง มีคนเป็นล๎านต๎องหยุดตัวเอง CLASH √

48 ทางที่เลือก ได๎ฟังถ๎อยคําที่คนพูดกัน วําในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

49 ทกุด๎านทกุมุม หากได๎ยินแบบไหนแล๎วเราก็เชือ่อยํางน้ัน Potato √

50 แสงสดุทา๎ย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261044 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 แสงสดุทา๎ย (Live Audio Concert) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

2 เชอืกวิเศษ Live Audio พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

3 แพ๎ทาง Live Audio ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

4 ทกุคนเคยร๎องไห๎ (Live Audio Concert)ฉันไมํรู๎เธอแบกรับอะไรไว๎มากมาย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

5 คนมีเสนํห๑ (Live Audio Concert) เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

6 คุกเขํา Live Audio เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให๎ COCKTAIL √

7 เธอ (Live Audio) อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

8 คํายินดี (Live Audio Concert) ฉันมายินดีให๎กับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

9 พันหมื่นเหตุผล (Live Audio Concert)เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

10 ยิ่งสงูยิ่งหนาว Live Audio กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา Potato;POTATO;AB NORMAL √

11 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ(Live Audio)แกรํงดังเชนํภูผา ใหญํและสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

12 โปรดเถิดรัก Live Audio รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

13 Overture+ชาํงมัน (Cover Night) COCKTAIL √

14 อากาศ (Live Audio Concert) เธอเห็น วําเป็นฉัน หรือเธอไมํเห็นมัน นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

15 ทิ้งไว๎กลางทาง Live Audio มันดีแคํไหนกัน ที่เราได๎รํวมทาง Potato √

16 คนเดินถนน (Cover Night) เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร COCKTAIL √

17 สขุาอยูํหนใด (Live Audio) ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

18 มีแตํเธอ มีแตํเธอ มองให๎ลึกลงไปที่ PARADOX √

19 ใจ..กลางเมือง Live Audio ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

20 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี Live Audio สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON;เปาวลี พรพิมล √

21 เธอยัง... (Live Audio) ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

22 คราม (Live Audio Concert) ลึกลงเทาํไรก็ยิ่งมืดมน ค๎นไปเทาํไร BODYSLAM √

23 Sticker(Live Audio) ใครตํอใครเค๎าเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

24 ทําอะไรสกัอยําง (Live Audio Concert)หัวใจเต๎นแรง หน๎าแดงทกุท ีใชเํธอหรือน่ี นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

25 เหน่ือยไหมหัวใจ (Live Audio) เธอเป็นอยํางไรจากวันที่สองเราไกลหําง Retrospect √

26 อาบนํ้าร๎อน (Live Audio) โลกน้ีน้ันกว๎างแคํไหน ชวิีตมีทางแยก Big Ass √

27 ฉันร๎องไห๎เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ ทิ้งฉันเอาไว๎ ทิ้งฉันไว๎ที่ตรงน้ี COCKTAIL √

28 คืนที่ฟ้าสวําง (Live Audio) ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

29 ความรัก (Live Auido Concert) วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

30 สิง่ของ (Live Audio Concert) ฉันที่เคยโดนทําร๎ายมา ใจเหมือนไมํมีคุณคํา KLEAR √

31 เธอมีจริง (Live Audio Concert) มีนางฟ้าที่อยูํแสนไกล เหมือนคล๎ายคล๎าย นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

32 กาลเวลาพิสจูน๑คน (Live Audio Concert)เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

33 เพียงพอ (Audio Concert) ชวิีตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวําพอดี POTATO;Potato √

34 ยาพิษ (Live Audio Concert) คํางํายๆแตํความหมายสดุลึกล้ํา คํางํายๆ BODYSLAM √

35 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

36 แดนเนรมิต (Live Audio) ฉันก็รู๎ตัววําเธอไมํคํอยจะมั่นใจ แตํ Big Ass √

37 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

38 คบไมํได๎ (Live Audio Concert) ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

39 ศึกษานารี (Live Audio) มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

40 คนที่ถูกรัก(Live Audio) ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

41 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหํวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซ๎อน กับความพํายแพ๎ PARADOX √

42 พนักงานดับเพลิง Live Audio ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมํั๊ยครับ LABANOON √

43 พูดไมํคํอยเกํง Live Audio มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

44 ไมํกล๎าบอกเธอ (Cover Night) คิดตรึกตรองอยูํนาน อยากกระซิบ COCKTAIL √

45 อดทนกับความเหงา (Live Audio Concert)เธอมีความฝันที่เธอต๎องการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

46 ไมํรู๎จะอธิบายยังไง (Live Audio Concert)ฉันไมํรู๎เธอได๎ยินฉันไหม...แตํละคําที่ POTATO;Potato √

47 ลมเปลี่ยนทศิ(Live Audio) ใบไม๎หลํน เมื่อลมพัดผําน เป็นสญัญาณ Big Ass √

48 ทนพิษบาดแผลไมํไหว(Live Audio) เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

49 ฤดูร๎อน (Live Audio) บํอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมํมองข๎างทาง PARADOX √

50 คิดฮอด (Live Audio Concert) คล๎ายจันทราที่อับแสง ล๎านดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261045 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 ปลายทางที่วํางเปลํา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผํานมา อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

2 ครั้งหน่ึงไมํถึงตาย ผํานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

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

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

5 รักไมํมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมํดีใชไํหม ที่ไปรักเธอ ใหมํ เจริญปุระ √

6 ไมํเหลือเหตุผลจะรัก ผ๎ูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

7 เธอไมํยอมปลํอย หรือฉันไมํยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รํวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

8 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมต๎องมาพร๎อมกัน ทาทา ยัง √

9 คบไมํได๎ ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว๎ เต๎น นรารักษ๑ ใจบํารุง √

10 ความรักไมํผิด (Club Friday The Series 6)ไมํวําเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมํวําฉัน ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

11 เหตุเกิดจากความรัก(Club Friday 7) อาจจะเจอเวลาที่ดี และบางคราวก็มีนํ้าตา รัดเกล๎า อามระดิษ √

12 หยุดบอกเลิกกันเสยีที ก็รู๎ดีทกุทกุอยําง วําความจริงเป็น นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

13 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นต๑กับมิว)หลายครั้งที่ใจต๎องเจ็บเจอคําไมํจริง เบน ชลาทศิ √

The Heroes Live Audio Concert 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Your Songs Your Club Friday
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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14 คุณและคุณเทาํน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวําคนนํารักชอบเอาแตํใจ แกงสม๎ ธนทตั √

15 สิง่ที่ตามหา ติดอยูํในชวิีตที่ชาํงเดียวดาย เดินอยูํบน GETSUNOVA √

16 คนเหงาที่ไมํเคยเหงา ถ๎ามีคนหลายคนบอกเธอฝันดีกํอนนอน วําน ธนกฤต พานิชวิทย๑ √

17 ระหวํางเราสองคน เราสองคนอยูํบนถนนเสน๎ทางที่ตําง จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

18 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค๎าทิ้ง ธนชยั อุชชนิ √

19 ยิ่งรักยิ่งหําง เหตุผลเป็นร๎อยเป็นพันที่เจอ ทําให๎เธอ สงิโต นําโชค √

20 สมการ ขอบคุณที่เธอให๎ฉันเข๎าไปเรียนรู๎ในรัก หมู MUZU √

21 คนไมํนําสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมํเคยเรียกร๎องอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

22 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร๑ สจัจกุล √

23 หัวใจไมํอยูํกับตัว รู๎วําฉันไมํควรคิดถึง รู๎วําฉันไมํควร มาเรียม B5 √

24 ไมํหมดรัก แตํหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

25 จะได๎ไมํลืมกัน (ภาพยนตร๑ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไมํสามารถกั้นเรา แคํหําง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

26 เรื่องจริงยิ่งกวํานิยาย สขุก็เพราะรัก เศร๎าก็เพราะรัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

27 สดุทา๎ย สดุทา๎ย ฉันขอเอํยคําสดุทา๎ย PEACEMAKER √

28 ขอโทษในสิง่ที่เธอไมํรู๎ ความจริงที่ฉันไมํเคยพูดออกไป เธอคง Sweet Mullet √

29 เธอ อยูํไกลจนสดุสายตา ไมํอาจเห็น COCKTAIL √

30 หาย กลับมาที่ห๎องเดิม เปิดเพลงซ้ําๆเดิมๆ KLEAR √

31 Stay อาจมีฝนที่หลํนมาชัว่คราว และเมฆขาว ปาล๑มมี่ √

32 คําขอสดุทา๎ย ฉันไมํอยากเกลียดเธอ บอกได๎เลยวํา DA endorphine √

33 กลืน หัวใจรู๎ดีวําไมํอาจฝืนแม๎วําต๎องกล้ํากลืน Season Five √

34 วันน้ันอยําลืมวันน้ี วันน้ีมันชาํงดีที่เธอรักฉัน เจ็บก็อยูํ พลพล √

35 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

36 รักแบบไมํต๎องแอบรัก เอารูปใสลํงมือถือ พิมพ๑ข๎อความไมํได๎สงํ นท พนายางกูร √

37 3 มิติ แดํเธอ...ผ๎ูเป็นทกุอยําง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

38 วันสขุ วันจันทร๑ วันแหํงการเริ่มต๎น เธอต๎อง ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป);หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

39 กลัวเธอได๎ยินวํารัก ไมํเคยจับมือเธอข๎ามถนน ไมํใชคํนที่ เป้ Mild;พิยะดา หาชยัภูมิ √

40 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา๎ ถามใจที่เหงา แกงสม๎ ธนทตั √

41 ฉันรักไมํพอหรือเธอขอมากไป กวําฟ้าจะพาให๎เรามาพบกัน กวําเราน้ัน กัน นภัทร √

42 เจ็บแตํจบ ถ๎าตอนน้ีเรายังรัก เรียกเธอที่รัก อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

43 คนที่เธอไมํยอมรับ ก็เป็นคนที่เธอไมํยอมรับ แตํเป็นคนที่ เอกชยั เอื้อสงัคมเศรษฐ๑ √

44 ปลํอย เก็บอารมณ๑ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ป๊อป ปองกูล √

45 เจ็บซ้ําซ้ํา ฟ้าแกล๎งกันใชไํหม ฟ้าจงใจใชไํหม ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

46 ฉันรู๎ ฉันรู๎เธอมีอดีตในใจ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

47 ครั้งหน่ึง...เราเคยรักกัน เธออาจเหน่ือยกับสิง่ที่เราน้ันเป็นอยูํ DA endorphine √

48 ไมํหมดรัก แตํหมดแรง มันยาวนานเหลือเกิน ที่ฉันเดินเดียวดาย ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

49 เสยีใจไมํยอมเสยีเธอ รู๎ไมํควรทําตามหัวใจ รู๎สกัวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณย๑รัชต๑ วิสทุธิธาดา √

50 หากจะรักแล๎ว หากจะรักแล๎วต๎องไมํกลัวคําวําเสยีใจ หมู MUZU √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 อยากสวย+ความดันทรุังสงู เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);มาชาํ วัฒนพานิช √

2 Medley Drama ใครสกัคน+ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);มาชาํ วัฒนพานิช √

3 คิดถึงคนแปลกหน๎า (Live Audio) ฉันไมํรู๎มันเกิดได๎ไง ฉันไมํรู๎ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

4 อดใจไมํไหว (Live Audio) เป็นเพราะฉัน มันคงอํอนแอ มาชาํ วัฒนพานิช √

5 คนเชนํน้ี (Live Audio) กลัวเธอไมํอาจจะทน บางคนที่ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

6 เวลากับคนสองคน (Live Audio) วันเวลาได๎นําพาทกุอยําง มาชาํ วัฒนพานิช √

7 Medley นิยาย+กดดัน+คําถามเดิม เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

8 รองเทา๎ (Live Audio) เมื่อฉันต๎องทนเหน่ือย เพราะเจอ เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

9 Medley Marsha มายา+Music Lover มาชาํ วัฒนพานิช √

10 จากคนอื่นคนไกล (Live Audio) ความจริงที่เธอต๎องฟัง ความจริงที่เธอ มาชาํ วัฒนพานิช √

11 Medley Marsha ใจเอย+ไมํหลับไมํนอน มาชาํ วัฒนพานิช √

12 เหน่ือยไหมดาว (Live Audio) เกิดมาเป็นดาวพรํางพราวนภา มาชาํ วัฒนพานิช √

13 Medley อุปสรรค+แตก-หัก เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);มาชาํ วัฒนพานิช √

14 ทางเดินแหํงรัก+รสชาติความเป็นคน เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);มาชาํ วัฒนพานิช √

เผยแพร่/

คริสติน่า อากีล่าร์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561032 1 พลิกล็อค จะไมํรักก็ไมํบอก หลอก คริสตินํา อากีลําร๑ √

วันที่วาง 26/04/2561 2 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยูํ คริสตินํา อากีลําร๑ √

3 ไมํยากหรอก มันต๎องอยํางน้ีส ิอยํางน้ีสิ คริสตินํา อากีลําร๑ √

4 จริงไมํกลัว จริง ไมํกลัว ไมํกลัว คริสตินํา อากีลําร๑ √

5 อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน อยํามองตรงน้ัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

6 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวํารัก คริสตินํา อากีลําร๑ √

7 ไปด๎วยกันนะ ใครจะไปยกมือข้ึน ถ๎าจะไปก็ไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

8 ประวัติศาสตร๑ แตํกํอนอาจจะต๎องยอม คริสตินํา อากีลําร๑ √

9 ปัญหาโลกแตก รักน้ันเป็น เชนํไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

10 รออีกนิดนึง ใครจะเอาอะไร ชวนไปทําอะไร คริสตินํา อากีลําร๑ √

11 สวรรค๑อยูํที่ใจ เหมือนมีหยาดฝน โปรยปราย สูใํจฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

12 เลิกเหอะ หนักไปแล๎วนะ กับเรื่องราว คริสตินํา อากีลําร๑ √

13 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

14 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุ๎นตา คริสตินํา อากีลําร๑ √

15 ไมํอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา คริสตินํา อากีลําร๑ √

16 เปลําหรอกนะ หากบังเอิญถ๎าเธอได๎เจอ คริสตินํา อากีลําร๑ √

AMP-SHA LIVE AUDIO CONCERT
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

THE MASTERPIECE 
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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17 ไมํมีใครขอร๎อง เมื่อในวันหน่ึง ที่เธอต๎องตัดใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

18 นาททีี่ยิ่งใหญํ บนทางเดิน อาจไมํมีทางไหน คริสตินํา อากีลําร๑ √

19 เวลาไมํชวํยอะไร มันคือนํ้าตาที่ฉันยังคงเสยีไป คริสตินํา อากีลําร๑ √

20 อยําไปเสยีนํ้าตา ถ๎าหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจร๎าย คริสตินํา อากีลําร๑ √

21 อยําให๎ถึงวันน้ันเลย คืนน้ัน คืนที่นอนฝัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

22 อยากให๎รู๎เหลือเกิน..วําฉันเสยีใจ เมื่อฉันรู๎วําเธอจะจากไป ในใจ คริสตินํา อากีลําร๑ √

23 อยากฟังคําน้ันตลอดไป ทําไมคุณชอบ เอํยคํา คําน้ัน มันทําให๎ คริสตินํา อากีลําร๑ √

24 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินํา อากีลําร๑ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261039 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 เต๎ยมักสาวซําน๎อย พรศักดิ์ สอํงแสง X

2 แมํลูกอํอนข้ีเมา โอ๎ย..น๎อ..ลํะซุมผ๎ูเซียนกินเหล๎า ศิริพร อําไพพงษ๑ X

3 หยุดนํ้าตาเถิดน๎อง สาธิต ทองจันทร๑ X

4 คนหลังยังคอย เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

5 นํ้าตาหลํนบนโต๏ะจีน ได๎รับบัตรเชญิหลงเดินมาในงาน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

6 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจ๎าสาวแตํหาเจ๎าบําว บํ ได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

7 สงํขําวเถิงแฟน (ลํา)บัดน้ี ขอจงฟังเอาถํอน พรชยั วรรณศรี √

8 เรียนกํอนแมํสอนไว๎ แมํฉันเคยสอนไว๎ ศึกษากํอนลูกเอ๐ย ศิริพร อําไพพงษ๑ X

9 หัวใจลอยตัว เหตุใดดวงใจกานดา จึงแกวํงไปมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

10 เต๎ยรวยมาหยําผัว สาธิต ทองจันทร๑ X

11 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีนํ้าใจ ยังรักอาลัยยังให๎บัตร ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 ทหารหํวงแฟน สาธิต ทองจันทร๑ X

13 สาวนาขาดรัก เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

14 แสนห๎าฆําพี่ ตกลง พี่คงตกไป ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 ลางร๎ายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 นักร๎องพเนจร โอ๎ย...มันสขุใจแสนเมื่อได๎ฟังเสยีงแคนไผ พรชยั วรรณศรี X

17 ผูกฝ้ายเป็นอ๎ายฮัก หยิบเอาฝ้ายขามมา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 ลืมพี่เถิดน๎อง อยูํดีกินดี สขุขีจู๐จี๋กับเขาเถิดน๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

19 เต๎ยน๎องมีของดีอะไร พรศักดิ์ สอํงแสง X

20 เบอร๑โทรข้ีตั๋ว ให๎เบอร๑มือถือ คือ คือ แตํ บํ จริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

21 เบื้องหลังสาธิต เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

22 สาวนาหน๎าแล๎ง เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

23 ไกลบ๎าน ไมํอยากจะจากบ๎านไป ไมค๑ ภิรมย๑พร √

24 สงกรานต๑สญัญาใจ สงกรานต๑นัดกันมาสรงใจ ยังจําบํอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

25 สาวชมุแพ ชมุแพพลเมืองหนาแนํน ดินแดนตํอ พรชยั วรรณศรี √

26 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหน๎าก็ลาว ไมค๑ ภิรมย๑พร √

27 ล๎างจานในงานแตํง งานแตํงเขาแซงแยํงเอาไปกํอน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 เต๎ยเป็นยังไงเป็นกัน สาธิต ทองจันทร๑ X

29 เมาเดินสาย โอยนอ บํได๎ถอนมันเมาค๎าง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 อ๎ายบํเชือ่ อยํามาหลอกกันเลย อ๎ายเคยอกหัก ไมค๑ ภิรมย๑พร √

31 รักแทแ๎พ๎ความใกล๎ชดิ สาธิต ทองจันทร๑ X

32 รักแทต๎๎องเสยีสละ เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

33 ดาวน๑รักดาวน๑รถ แดดฮ๎อน ๆ ขับรถตะลอนหาเงิน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

34 มนต๑รักผักกะแยง โอ๎อดีตยังติดตรึงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 เซียงบัวลํองกรุง หวูดรถไฟ ดังมาวํอน ๆ พรชยั วรรณศรี √

36 วาสนาย๎อนศร โอ๎วาสนาเราน้ีมันเป็นไงหนอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

37 ขอพักที่ตักแมํ นํ้าตาหลั่งเมื่อรักต๎องพังสลาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 เต๎ยรอรักนางโลม พรศักดิ์ สอํงแสง X

39 สิน้ปีพี่เปลี่ยนใจ สิน้ปีพี่ให๎สญัญา จะมาขอน๎องแนํนอน ศิริพร อําไพพงษ๑ X

40 บายศรีคนเศร๎า แตํงพาขวัญบายศรีสาวคนเศร๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

41 จดหมายทาแป้ง สาธิต ทองจันทร๑ X

42 นํ้าตานางรอง เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

43 สงกรานต๑ตํานานรัก เพลงกลองยาว ดังเขยําหัวใจ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 อดีตรักริมโขง ละสายลําโขงเจ๎าไหลลํอง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 คักใจเจ๎าแล๎วบํ พอใจของเธอหรือยัง บอกแล๎วบํฟังเลย พรชยั วรรณศรี √

46 สญัญารักคนรถ (ชาย) เห็นหน๎าเจ๎าอยําทําเมิน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 อยากเป็นเชนํตายาย ขอสญัญาสกัคําให๎รักนานๆ ไมํต๎องสาบาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 ซามาคักแทน๎๎อ โอ๎ย ๆ ซามาคักแทน๎๎อ ๆ ๆ ๆ พรชยั วรรณศรี X

49 สะระภัญญ๑คอยแฟน หนํุมสาวสะระภัญญ๑กํอนสขุสนัต๑อยูํอีสาน ศิริพร อําไพพงษ๑ X

50 ปลาร๎าคืนถ่ิน ได๎ฤกษ๑ยาม ข๎าวเหนียวคืนนา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261038 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 นกจ๐า นกจ๐า เสยีงร๎องมาเจ๎าคงสขุใจ นกน๎อย อุไรพร X

2 รอรักใต๎ต๎นกระโดน มองน่ังมองดูต๎นกระโดน ยืนอยูํใกล๎ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 แอบคอย คุณดีอยํางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตําย อรทยั X

4 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแล๎ว น๎องแก๎ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

5 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 นักสู ๎ม.3 เป็นสามัญชนคนจนไมํมีนามบัตร ไมค๑ ภิรมย๑พร √

7 หญิงเดี่ยวมือหน่ึง นกน๎อย อุไรพร X

8 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

9 ดอกหญ๎าในป่าปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนส๑เกํา เกํา ตําย อรทยั √

รวมเพลง ล้าเต้ยม่วนๆ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงลูกทุ่ง "คนสู้ชีวิต"
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10 ขายแรงแตํงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจ๎า ไมค๑ ภิรมย๑พร √

11 เสน๎ทางของนก นกน๎อย อุไรพร X

12 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

13 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

15 เกี่ยวข๎าวดอรอแฟน ความรักเราขมเมื่อตอนลมหนาว นกน๎อย อุไรพร √

16 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

17 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอ๎วนแอํวสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ X

18 ไอ๎หนํุมรถไถ ได๎ข่ีเก๐งฟังเพลงลูกกรุง อยําลืมลูกทุํง ไมค๑ ภิรมย๑พร X

19 ต๎านลมด๎วยแรงรัก นกน๎อย อุไรพร X

20 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

21 คิดถึงบ๎านนา เด็กบ๎านนอกมาอยูํบางกอกตั้งหลายปี ตําย อรทยั X

22 ถนนนักสู๎ เหมือนนกขมิ้นไมํมีรังนอน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 ภาพถํายวิญญาณรัก สองมือกราบกราน ขอวิญญาณของพี่ นกน๎อย อุไรพร X

24 สร๎างฝันด๎วยกันบํ ฮู๎บํน๎อนาง อ๎ายแอบแตํงตั้งเจ๎าเป็น มนต๑แคน แกํนคูน √

25 แรงงานข๎าวเหนียว เสยีงแคนผ๎ูใด๐กลํอมตัวไหมให๎กินใบหมํอน ตําย อรทยั √

26 อยากได๎ยินคําวําสู๎ ถึงแม๎วําคูํของเฮา บํเคยได๎เข๎าพาขวัญ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 สูเ๎ด๎อพี่น๎อง เปิดทวีีก็มีแตํขําวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 อีหยังกะแมํนกู นกน๎อย อุไรพร X

29 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

30 กรรมกรแก๎มแดง สาวรากหญ๎า เข๎ามาขายแรงเมืองใหญํ ตําย อรทยั √

31 รางวัลคนสู๎ ฟ้าคงมีเหตุผล ที่ให๎คนทกุคนเกิดมา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

32 จั่งแมํนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

33 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

34 ศาลาริมทาง นกน๎อย อุไรพร X

35 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

36 คิดถึงพํอ คิดถึงแมํ คิดถึงบ๎าน ได๎ยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตําย อรทยั √

37 ทางลูกรัง ตํอจากน้ีไปให๎เธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมค๑ ภิรมย๑พร √

38 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

39 มีเธอจึงมีฝัน มาพบกันในยามทกุข๑ยาก มีของมาฝาก ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

40 ทางฮักทางใจ นกน๎อย อุไรพร X

41 ทิ้งนามาสร๎างฝัน ฝนทิ้มฟ้า เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนต๑แคน แกํนคูน √

42 จากบ๎านนาด๎วยรัก โอ๎บ๎านนาฝนฟ้าไมํอํานวย ตําย อรทยั X

43 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันต๎องการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

44 ปริญญาลูกแมํค๎า แมํยอมลําบากเพราะอยากให๎ลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

45 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 ครัวเสยีงอีสาน นกน๎อย อุไรพร X

47 แรงงานของความรัก เอ็นทรานซ๑เข๎าเรียนบํได๎ มหา'ลัย ตําย อรทยั √

48 สูอ๎ยํางสงิห๑ แม๎บางครั้งเคยต๎องทอ๎ แม๎จะรอ ไมค๑ ภิรมย๑พร √

49 สูเ๎พื่อน๎องได๎ไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261037 ท้าซ้้า

วันที่วาง 26/04/2561 1 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน๑;เอ มหาหิงค๑ X

2 บุญผลา บํนําเซื่อเนาะวําเฮาสมิาพ๎อกัน ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอ๎าย ตั้งแตํวันอกหัก มนต๑แคน แกํนคูน √

4 You Let Me Down (คึดนํา) ฐา ขนิษ ก.ทา๎วคําสงิห๑ X

5 บํฮักกะให๎หลูโตน คนบํฮู๎จักกันรถเสยีข๎างทางอ๎ายยังไปชวํย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

6 แคํชู๎ แนมเห็นเจ๎ากอดกันตํอหน๎า นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

7 ก.ข.ค.ก๎างขวางคอ เพชร สหรัตน๑ X

8 ลําซิ่งสายโสด บํอยากให๎ไผเห็นนํ้าตา บํให๎ไผฮู๎ ตั๊กแตน ชลดา √

9 เต๎ยฟ้าผํา เอ๎ามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 ถึงเหงาก็ไมํเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

11 อยํามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหําว √

12 โสดแตํในเฟซ Like คือมาหา Like แมํนผ๎ูสาวทางใด๐ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

13 ไลฟ์โสด ไอดิน อภินันท๑ X

14 ควายตําอีปิ พร จันทพร X

15 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

16 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูํแฝดโอเอ X

17 ให๎พอกะสพิอ นํ้าอ๎อย สมใจรักษ๑ X

18 ไปตํอหรือพอส่ําน้ี อาม ชตุิมา X

19 เฟซบํกล๎าไลค๑ ไลน๑บํกล๎าแอด รู๎ตัวดี บํมีสทิธิ์เลยทกุด๎าน รู๎วํา เน็ค นฤพล √

20 ฮักอ๎ายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮู๎อยูํวํามันบํคือ กะฮู๎อยูํมันบํแมํน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

21 กํอนสไิป อยูํซื่อซื่อเจ๎ากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูํซื่อ พี สะเดิด √

22 อยากกลับไปฮักบํเป็น บุญตา เมืองใหมํ X

23 ลําลา LamLa เพชร สหรัตน๑ X

24 ชดั ชาํว แคํอยากบอกวําไมํได๎ชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

25 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

26 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

27 ของฮําง เต๎ย อธิบดินทร๑ X

28 ทานหมาอยําหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

29 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

อีสานฮิตตลาดแตก ชุดที่ 2
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30 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสลํะ ไสลํะ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาํใด ตําย อรทยั √

31 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ให๎อ๎ายตายผ๎ูเดียว แนมเบิ่งหน๎าเจ๎าของ ยามอ๎ายสอํงกระจก เดวิด อินธี √

33 ผ๎ูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

34 อวสานมื้อสอบ ไอซ๑ หลวงพระเนตร X

35 อยากได๎บึ้มๆ สาวแย๎ เจติยา X

36 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

37 บํตาย...แตํอ๎ายเจ็บ หลํะเจ๎าแตํงงานอ๎ายนอนไห๎ ศร สนิชยั √

38 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

39 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

40 ให๎เขาไปหรือให๎อ๎ายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจ๎าให๎อ๎ายแหนํ วํายังแคร๑ มนต๑แคน แกํนคูน √

41 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

42 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อ๎ายมานํ้าตาไหลหลํน สมบูรณ๑ ปากไฟ √

43 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอ๎า กําลังบาน มนต๑แคน แกํนคูน X

45 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

46 ขวัญใจหนํุมไกลบ๎าน ละเว๎าจากใจหนํุมไกลบ๎าน หลงฮักสาว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

47 ยํานอ๎ายบํฮัก ยํานอ๎ายบํฮักๆ ยํานอ๎ายบํฮักๆ โอ.. ตําย อรทยั √

48 ปลํอยนํ้าใสนําน๎อง เพชร สหรัตน๑;แพรวพราว แสงทอง X

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

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

เผยแพร่/

อรวี สัจจานนท์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561029 1 แวํวเสยีงซึง ใครหนอดีดซึงให๎ข๎าเจ๎าซื้งซําน อรวี สจัจานนท๑ X

วันที่วาง 26/04/2561 2 กุหลาบเวียงพิงค๑ กุหลาบเวียงพิงค๑ ดอกน้ีบํมีเจ๎าของ อรวี สจัจานนท๑ X

3 บุษบาเสีย่งเทยีน เทยีนจุดเวียนพระพุทธา อรวี สจัจานนท๑ X

4 ฝากดิน ดินเจ๎าเอ๏ยข๎าเคยอยูํใกล๎มากํอน อรวี สจัจานนท๑ X

5 บาร๑หัวใจ หัวใจของนางเหมือนยังกับบาร๑ อรวี สจัจานนท๑ X

6 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวร๎าวในทรวง อรวี สจัจานนท๑ X

7 คืนน้ีพี่นอนกับใคร ทกุคืนน๎องนอนกับพี่ ค่ําคืนน้ีพี่นอนกับ อรวี สจัจานนท๑ X

8 เหมือนข๎าวคอยเคียว ได๎ยินไหมพี่ เสยีงน้ีคือสาวบ๎านนา อรวี สจัจานนท๑ X

9 น๎องเป็นคนรักที่เทาํไหรํ น๎องเป็นคนรักที่เทาํไหรํ อรวี สจัจานนท๑ X

10 สนัป่าตอง อ๎ายเอยบํมีใจฮักข๎าแล๎ว อรวี สจัจานนท๑ X

11 สายนํ้าไมํไหลกลับ โอ๎ความรักที่ร๎างแรมไกล อรวี สจัจานนท๑ X

12 ไทรโยคแหํงความหลัง ทาํมกลางสายลมโบยโบก ริมนํ้า.. อรวี สจัจานนท๑ X

13 คนสดุทา๎ย ฉันจะรักคุณเป็นคนสดุทา๎ย อรวี สจัจานนท๑ X

14 นํ้าตาคนชัว่ เห็นขอบฟ้านภาสลัว เหมือนผ๎ูหญิง อรวี สจัจานนท๑ X

15 เจ๎านํ้าตา โลกน้ีไมํมีอะไรแนํนอน อรวี สจัจานนท๑ X

16 แมํสอดสะอื้น โอยแมํสอดสะอื้นระทมขมข่ืน อรวี สจัจานนท๑ √

17 สาวสะอื้น โอ๎ตัวเราคิดไปชวนเศร๎า อรวี สจัจานนท๑ √

18 สาวบ๎านแพน โอ๎บ๎านแพนหัวใจข๎าแสนระทม อรวี สจัจานนท๑ X

19 สาวฝ่ังโขง สาวชาวฝ่ังโขงพอค่ําลง อรวี สจัจานนท๑ √

20 สาวเหนือก็มีหัวใจ โอ๎กระไรใจชายฮักงํายทิ้งงําย อรวี สจัจานนท๑ √

21 คิดถึงพี่ จากน๎องไปไกล อยูํแหํงไหน อรวี สจัจานนท๑ X

22 ประทปีอธิษฐาน แปลกนัก ความรักน่ีเป็นไฉน อรวี สจัจานนท๑ X

23 แดนดอกเอื้อง เอื้องดอกน้ีเพิ่งแย๎มผลิบาน อรวี สจัจานนท๑ √

24 สาวชาวสวน โอ๎อกสาวชาวสวน อรวี สจัจานนท๑ X

25 อุทยานดอกไม๎ ชมผกาจําปาจําปี กุหลาบราตรีพยอม อรวี สจัจานนท๑ X

26 ฝ่ังหัวใจ ฉันเหมือนลอยคอ ลอยคออยูํในทะเล อรวี สจัจานนท๑ √

27 ชายเดียวในดวงใจ ชายอื่นหมื่นแสนชายไหนไมํแม๎น อรวี สจัจานนท๑ √

28 พํอพระในดวงใจ ไมํนึกไมํฝันวําจะพบกันได๎ อรวี สจัจานนท๑ √

29 คิดถึงเธอฉันอยากร๎องไห๎ คิดถึงเธอฉันอยากร๎องไห๎ โธํเอ๐ยดวงใจ อรวี สจัจานนท๑ X

30 รักครึ่งทาง เธอตัดฉันลงแนํหรือหัวใจ อรวี สจัจานนท๑ X

31 ไว๎ทกุข๑กับหัวใจ อยําถามฉันเลยวําฉันเคยผิดหวัง อรวี สจัจานนท๑ X

32 มารหัวใจ สิง่เดียวที่ปรารถนาคือรักของข๎า อรวี สจัจานนท๑ √

33 เหมือนใจโดนกรีด ไมํอยากจะคิดถึงวันเกํา ๆ อรวี สจัจานนท๑ X

34 คนพิการรัก ร๎ายจริง ร๎ายจริง ความรักที่ชงั อรวี สจัจานนท๑ X

35 คืนคํารัก เมื่อเราพบกัน รักกันน้ันเป็นคราวแรก อรวี สจัจานนท๑ X

36 กามเทพโกหก เคยหลงเชือ่วํากามเทพแผลงศร อรวี สจัจานนท๑ X
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