
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560025 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/02/2560 1 Interlude Tabasco √

2 ดื้อยา(Overdose) รูทนัท ีแคมองตา หมอเตรียมยา Tabasco √

3 ปิดไฟ(Turn On) รอยจูบที่ยังหวาน ไออุนขางในน้ัน Tabasco;หมิว BOOM BOOM CASH √

4 ยื้ม(I WANT IT!) ยืมกอนไดมั้ย ยืมกอนไดปุะ Tabasco √

5 ตะกอน(Comrades) เกลียดถอยคําร่ําลา เกลียดที่ตองพบกันใหม Tabasco √

6 ตากฝน(Safe Zone) ตองทําตามพวกเขา ไมง้ันเราก็ผิด Tabasco;ปั้น Jelly Rocket √

7 ดื้อยา(Overdose)Remix by BOTCASHรูทนัท ีแคมองตา หมอเตรียมยา Tabasco √

8 ปิดไฟ(Turn On)Remixed by MACHINAรอยจูบที่ยังหวาน ไออุนขางในน้ัน Tabasco;หมิว BOOM BOOM CASH √

9 Robot DJs(Live2009) Radio O radio Systimatic Tabasco √

เผยแพร่/

Anniversary Vol.3 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260014 1 ขอบฟูา ไดแตเหลียวมองไปสดุฟูาไกล BODYSLAM √

วันที่วาง 09/02/2560 2 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

3 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

4 รับไดทกุอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

5 เธอทําใหฉันเสยีใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

6 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

7 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

8 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

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

10 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

11 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี วง SOFA √

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

13 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

14 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

15 อยูอยางเหงาเหงา รูสกึบางไหมทําไมเดี๋ยวน้ี..เราไมคอย บอย Peacemaker √

16 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

17 กอนหินกอนน้ัน เคยมีใครสกัคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

18 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

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

20 I Need Somebody (อยากขอสกัคน) เชาลืมตาข้ึนมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

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

22 รักเธอนิรันดรแ (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ น่ีเธอใชไหม หรือเสยีงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

23 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

24 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

25 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 รายก็รัก ทกุๆครั้งที่เปิดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

27 ลํายอง แรกเพียงไดพบสบตา เธอถูกใจกวา Buddha Bless √

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

29 คืนน้ีอยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งน้ัน เธอตองรูอะไร ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

30 รักอยูหนใด (ละครเสนหแรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรแด;พิมพแมาดา บริรักษแศุภกร(ZAZA);กัลยา จิรชยัศักดิ์เดชา (มด)√

31 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกลงมาหรือบอกนอง พลพล;พั้นชแ √

32 ไวใจเไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดเกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินสแ √

33 อยูคนเดียว...ไมไดแลว อยูคนเดียว และเดินคนเดียวมาตั้งนาน ชยัชตันแ ศรีศุภวัฒนะ (ชดั) √

34 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรคแ ปานประทปี √

35 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

36 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

37 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

38 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

39 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

40 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

41 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ AB NORMAL √

42 ขอเป็นตัวเลือก เผ่ือใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

43 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

44 กเวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยแวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

45 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

46 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทกุอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

47 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมไปพบเธอ ไมตองการ ฟาเรนไฮตแ √

48 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทกุอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

49 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2560
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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50 กระดกลิ้น เธอขอใหฉันพูดอีกทไีดไหม ทั้งที่พึ่งบอก นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

2 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

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

4 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

5 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

6 ความลับในใจ (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี GETSUNOVA √

7 ขอบใจจริง ๆ (น่ังเลน เวอรแชัน่) อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Jetset'er √

8 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลน Version) คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

9 เน้ือคู (น่ังเลน Version) เน้ือคู ฉันยังไมเกิดซักท ีและดู บอย Peacemaker √

10 หางไมไกล(Version น่ังเลน) เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

11 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว (น่ังเลน V.ระหวางเราฉันน้ันรูมันคงเป็นไปไมได ลุลา √

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

13 แสงสดุทาย (น่ังเลน Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

14 สญัชาตญาณบอก (น่ังเลน Version) มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง บอย Peacemaker √

15 1 2 3 4 5 I LOVE YOU (น่ังเลน Version)ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ ลุลา √

16 Cupid (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง Jetset'er √

17 ฉันยังอยู (น่ังเลน Version) สิง่ตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน ลุลา √

18 ไมรัก...ไมตอง(น่ังเลน เวอรแชัน่) ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 เธอเปลี่ยนไป (น่ังเลน Version) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

20 พื้นที่ทบัซอน (น่ังเลน Version) เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

21 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ(V.น่ังเลน) รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

22 หยุดเลย (น่ังเลน Version) หยุดเลยละกัน ปุวยการ บอย Peacemaker √

23 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

24 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป(น่ังเลน เวอรแชัน่ความเป็นจริงวันน้ีแมทําใหเราตองปวดใจ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

25 กุมภาพันธแ (น่ังเลน เวอรแชัน่) คงเป็นที่ฟูาเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา GETSUNOVA √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560021 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 GOOD MORNING-HELLO-GOODNIGHTGood morning ความเหงา เพื่อนรัก นันทดิา แกวบัวสาย √

2 แคเธอบังเอิญรักเขา เธอกับเขา คงไมไดทําผิด แคทําตาม นันทดิา แกวบัวสาย √

3 เธอคือเพลง เธอคือเพลง ที่รองแลวไดสมัผัสความ นันทดิา แกวบัวสาย √

4 ไมมีใครรูหรอก อยาเลย อยาสญัญาวาจะรัก นันทดิา แกวบัวสาย √

5 ติดปีกที่หัวใจ ฉันตื่นมาในทกุวัน สิง่แรกที่ฉันทํา นันทดิา แกวบัวสาย √

6 ข้ันตอนความเสยีใจ เธอถูกเขาทิ้งใชไหมถึงไดกลับมา นันทดิา แกวบัวสาย √

7 เพราะเธอคนเดียว จากคนที่มันไมเหลืออะไร อยูไปอยางคน นันทดิา แกวบัวสาย;ชนมแทดิา อัศวเหม (เพลง) √

8 เทาเปลา ก็บนกันจัง รองเทาไมดี ใสแลวไมพอดี นันทดิา แกวบัวสาย √

9 ลางหัวใจใหสะอาด อยากลางหัวใจสกัวัน อยากลางหัวใจ นันทดิา แกวบัวสาย √

10 ก็แคเกม และแลว ชวิีตก็แคน้ี ก็มีตัวฉันเอง นันทดิา แกวบัวสาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

2 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

3 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

4 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

5 ยอมปืนตนง้ิว ก็รูวาเขาคนน้ัน..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

6 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

7 ขอจองในใจ ฟูาสัง่ใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

8 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

10 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

11 ขนมหวาน ดวงตา คงทอง X

12 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

13 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

14 รักนอกหัวใจ นองโดนไลออกมานอกหัวใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

15 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

16 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

17 อุทกภัยในดวงตา ดวงตา คงทอง X

18 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

19 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

20 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

21 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

22 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

23 หนามือเป็นหลังมือ ดวงตา คงทอง X

24 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอน้ันเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

25 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสนิใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

26 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

27 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

28 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

ช่ือเพลง

รวมเพลงฮิต ผู้หญิงนอกอ้อมแขน
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นั่งเล่นฮิตเป็นพิเศษ
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29 ฝนซานํ้าตาหยุดไหล ดวงตา คงทอง X

30 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

31 เจ็บน้ีไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสยีใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

32 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทยั X

34 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

35 ผูหญิงก็ทิ้งเป็น ดวงตา คงทอง X

36 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

37 คนหน่ึงฝากชวิีต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สดุ จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทยั √

38 วันไหนเธอจะแครแฉันบาง ตองอยูดวยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รูดี ศิริพร อําไพพงษแ √

39 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

40 ความแตกตางระหวางรักของเรา ทั้งหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

41 หันหลังชนกัน มุมเตียงคนละฝ่ังนอนหันหลังชนกัน ดวงตา คงทอง X

42 คําวาไมวางคือขออางของคําวาไมรัก มีคนที่รักแตฉันทําไมยังตองเหงา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

43 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

44 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

45 สตรีหมายเลข ๑ ใหเป็นที่หน่ึงแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษแ √

46 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

47 แฟนฉันกอนตะวันตกดิน ดวงตา คงทอง X

48 ตะวันตกที่หัวใจ ชวิีตจริงน้ันยิ่งกวาฝันราย ตะวันลับไป รัชนก ศรีโลพันธุแ √

49 เจ็บที่จริงใจ ฮูอยูวาอายน้ันมีหลายใจ อดีตอายมี ศิริพร อําไพพงษแ √

50 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260038 1 เลาสูกันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

วันที่วาง 09/02/2560 2 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

3 ฟูายังมีฝน ฟูายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แกวบัวสาย √

5 รักยิ่งใหญจากชายคนหน่ึง ฉันขาดเธอ ชวิีตฉันคงวางเปลา สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

6 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทกัทาย ถึงแมวา อินคา √

7 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

8 เติมใจใหกัน [พริกข้ีหนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) X

9 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

10 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟัง นัท มีเรีย √

11 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแครแ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

12 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

13 คงจะมีสกัวัน คงจะมีสกัวัน คงเป็นวันที่ชืน่ใจ เรวัต พุทธินันทนแ √

14 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

15 หยดนํ้าในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

16 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

17 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

18 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

19 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

20 หน่ึงในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

21 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

22 รูไหมทําไม ถึงเวลา ที่ควรจะรู ที่เธอควรจะรู มาลีวัลยแ เจมีนา √

23 โกรธกันจริงหรือเปลา โกรธกันจริงหรือเปลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

24 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเป็นเพียง นูโว √

25 อยามองฉันเป็นคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

26 มีเธอ จากกันไปไกล ไมไดเห็นกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลารแ √

28 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

29 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนดวยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมยแ √

30 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะหแ √

31 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

32 เติมไมเต็ม ใครมา เป็นอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

33 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

34 กลับมาสกัครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

35 หามใจยังไง เหมือนตะวันจากฟูา สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

36 ความลับ ฉันไมรู เหตุใดจึงมารักเธอ พาเมลา เบาวแเดนทแ √

37 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

38 อยากใหรูเหลือเกิน..วาฉันเสยีใจ เมื่อฉันรูวาเธอจะจากไป ในใจ คริสตินา อากีลารแ √

39 นํ้าคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟูาดวยความสงสยั ใหม เจริญปุระ √

40 แนใจวารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใชคนที่ฉันใฝุฝัน เธอไมใช อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

41 รักเธอคนเดียว ในชวิีตผูหญิงหน่ึงคนคงตองการผูชาย นันทนา บุญ-หลง √

42 พลาดไปแลว กอดคอกันมา ใหคําปรึกษา เติบโตกันมา ญารินดา บุนนาค (NINA) √

43 ชวยพูดหนอย อยาคิดเอง วาใครใคร จะเขาใจ มาชา วัฒนพานิช √

44 กอนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

45 เวนไวสกัคน เพราะฉันก็รู ถึงสูก็แพ นันทนา บุญ-หลง √

46 ฉันน่ังดูรูปเธอ ฉันน่ังดูรูปเธออยูทั้งวัน รื้อมันมา ชยัชตันแ ศรีศุภวัฒนะ (ชดั) √

47 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวาเธอดีใจไดพบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

GMM GRAMMY Love TRACK
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48 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

49 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

50 ลากอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

3 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

4 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

5 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

6 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

7 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

8 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

10 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

11 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

13 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

14 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

15 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

16 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

17 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

18 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

19 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

20 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

21 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

22 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

23 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

24 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

25 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

26 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

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

28 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

29 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

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

31 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

32 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

33 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

34 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

35 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

36 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

37 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

38 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

39 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

40 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

41 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

42 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

43 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

44 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพารแตเมนตแคุณปูา √

45 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

46 จุดที่ชดัยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ(Got a Senseฉันมีความรูสกึ วาพายุกําลังเขามา อพารแตเมนตแคุณปูา;Yellow Fang √

47 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมเลือนหาย The Yers √

48 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

49 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

50 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260025 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สภุาพร √

2 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรคแ X

3 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

5 กระทงหลงทาง เป็นลางสงัหรณแเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมคแ ภิรมยแพร √

6 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน แอรแ สชุาวดี X

7 สญัญา 5 บาท ลงทนุหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สวุรรณภูมิ √

8 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษแ √

9 เป็นหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทยั √

10 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

12 โทรหาครั้งสดุทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

13 แกวปิ้งไก แกว มณีทรัพยแ X

14 สตอบอแหล จ฿ะ คันหู X

ฮิตจัง ดังนาน

รวมฮิตร็อกเหอะ @7-11
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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15 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวน้ี ดวงตา คงทอง X

16 รักจริงใหติงนัง (รีมิกซแไทย) รุง สรุิยา X

17 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณียแ ไมคแ ภิรมยแพร √

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

19 แกวรอพี่ พี่จเาพี่สญัญาปีน้ีแลวไมมาแตง ตาย อรทยั √

20 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

21 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษแ √

22 ใครมีปืนเถ่ือน ฝน ธนสนุทร X

23 ยาใจคนจน ..เป็นแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมคแ ภิรมยแพร √

24 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

25 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

27 โลกของผ้ึง โลกสดุสวยอันแสนกวางไกล เปาวลี พรพิมล √

28 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา ไมคแ ภิรมยแพร √

29 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สวุรรณภูมิ √

30 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

31 มีคนเหงารออยูเบอรแน้ี กุหลาบบนโต฿ะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

32 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ฝน ธนสนุทร X

33 นักรองบานนอก เมื่อสรุิยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

34 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ทายากหนูเยอะ จ฿ะ คันหู X

36 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

37 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

38 ชวนนองแตงงาน ทําไมนองไมแตงงาน จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

39 ฉันจะงอนแลวนะ ฝน ธนสนุทร X

40 รักคุณดอทคอม รุง สรุิยา X

41 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

42 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชือ่ดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

43 รองไหสองหน วันน้ีฉันตองรองไหสองหน เอกราช สวุรรณภูมิ √

44 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

45 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

46 ขุดดินแชง มันเสยีวมันแสบแปลบๆ ที่ใจ ฝน ธนสนุทร X

47 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

48 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

49 อารมณแเสยี อารมณแเสยี อารมณแเสยี อาภาพร นครสวรรคแ X

50 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสยียิ่งกวาใคร จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทรแ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

2 คูคอง กอง หวยไร X

3 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

4 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

6 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

7 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

8 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

9 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

10 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

12 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

13 รักคุณดอทคอม รุง สรุิยา X

14 รูปไมหลอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศแ วงพัทลุง X

15 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

16 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

17 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

18 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

19 ตะเว็นบเคยตั๋ว ทศัพร ทองจันทรแ X

20 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

22 อายบจบ นองก็เจ็บ บีม อธิรดา X

23 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

24 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

25 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

26 รอยาทารัก รุง สรุิยา X

27 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

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

29 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตแสทิธิ์ คําสรอย √

30 เริ่มใหมสไิดบ มิน พิณทอง & สม กุลธิดา X

31 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

33 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

34 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

ลูกทุ่งฮิตมหาชน ชุดที่ 3
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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35 ไมเคยไมคิดถึง ยิ้ม สทุธิดา X

36 คิดผิดคิดใหม รุง สรุิยา X

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

38 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

39 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

40 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

41 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทยั √

43 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

44 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

45 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

47 แม แมจเา แม แม โอ...แมจเา เออ... ตั๊กแตน ชลดา √

48 พอ รุง สรุิยา X

49 ลนเกลาเผาไทย ลนเกลา เผาไทย ศูนยแรวมใจคนไทยทั้งชาติ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

50 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/02/2560 1 มนตแรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

3 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

4 คือเจาเทาน้ัน ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

7 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

8 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

11 ถึงชัว่ก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมคแ ภิรมยแพร X

12 คืนลับฟูา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

13 ติดชารแตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

15 ขอจองเป็นแรงใจ รออยูตรงน้ันกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมคแ ภิรมยแพร √

16 คนนาฮัก อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

17 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชางมีมนตแขลัง มนตแแคน แกนคูน √

19 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

20 สงักัดพรรคเพื่อเธอ ก็คนเคยลมใจก็เลยซมซาน ใชจายคืนวัน ไหมไทย ใจตะวัน √

21 เติมความรักลงในหัวใจ ยิ่งแบงปัน ยิ่งมีเยอะ ยิ่งมีเหลือ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 อส.รอรัก พี่เป็นอ.ส.เฝูารอรัก นองคงไมอยาก มนตแแคน แกนคูน √

23 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟังลํา ไมคแ ภิรมยแพร X

24 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

25 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

27 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปียังหนีความจนไมออก ไมคแ ภิรมยแพร √

28 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนแทกุวัน ความรูสกึดีๆบตองรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

31 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานน้ันตองการกําลังใจ คนดียิ้ม ไมคแ ภิรมยแพร √

32 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

33 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแแคน แกนคูน √

35 เพราะโลกน้ีมีเธอ ชวิีตคนชัน้แรงงาน เหมือนเกิดมา ไมคแ ภิรมยแพร √

36 กอดกอนเมฆ แคเจามองมานํ้าแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรแตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

39 เหน่ือยไหมคนดี เหน่ือยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน ไมคแ ภิรมยแพร √

40 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไหมไทย ใจตะวัน √

41 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

42 สรางฝันดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

43 บรรจุเป็นคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเป็นสวรรคแสําหรับ ไมคแ ภิรมยแพร √

44 ความจําเรื่องเจา เป็นจังใดเนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

45 ซอนมอเตอรแไซคแไปกอน อดเอากอนเดอนาง วันน้ีฟูายังไมเขาขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแแคน แกนคูน √

47 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

48 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

49 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรแติดตอ มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560002 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมคแ ภิรมยแพร √

ไมค์ ภิรมย์พร คู่บ้านคู่เมือง 4

อ้ายฮักเจ้าเด้อ ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 นํ้าตาหลนที่โคราช น่ังรถทวัรแดวยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมคแ ภิรมยแพร √

3 พี่มีแตให พี่คนน้ีน้ันมีแตให เจาใชไหม ไมคแ ภิรมยแพร √

4 คนถูกแยงรัก เคยรักคนสงูศักดินา สวยดั่งหยาดฟูา ไมคแ ภิรมยแพร √

5 พอหรือยัง พอทนีะคุณ การุณผูชายเถิดหนา ไมคแ ภิรมยแพร √

6 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงสีส่าย ไมคแ ภิรมยแพร √

7 คนอกหักพักบานน้ี อยากปักปูายแขวนข้ึนแผนเทาฝา ไมคแ ภิรมยแพร √

8 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง ไมคแ ภิรมยแพร √

9 ตอไมที่ตายแลว เมื่อแรกแยมเธอหยดยอย ไมคแ ภิรมยแพร √

10 เซียมซีเสีย่งรัก เซียมซีเสีย่งรักทกัทํานายวา ไมคแ ภิรมยแพร X

11 หัวอกพอสือ่ โออกเอเยหัวอกพอสือ่ ไมคแ ภิรมยแพร √

12 เก็บเศษแกว ดวงตาซื่อ ๆ น่ีหรือคือคนอกหัก ไมคแ ภิรมยแพร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260067 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

3 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

4 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา ลุลา X

5 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ X

6 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

7 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

8 Cupid (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันมีคําถามในใจมากมาย และตอบตัวเอง Jetset'er √

9 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

10 ครั้งหน่ึงในชวิีต(ONCE) แมวาบทสดุทาย คือความผิดหวัง ณัฐ ศักดาทร √

11 ผมเป็นของคุณไปแลว น่ีแหละที่ใจใฝุหา นางฟูาก็ยังสูคุณ บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

12 คุณและคุณเทาน้ัน เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม THE STAR √

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

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

15 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนแดาว) หากวาใครจะสรางบานสกัหลังหน่ึง วง Sunny Parade √

16 อัศจรรยแของหัวใจ สิง่ที่ไมนาเกิด เรื่องที่ไมเคยคิด มาตัง ระดับดาว √

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

18 ตัวละครลับ ไมตองรูวาฉันเป็นใคร ไมตองคิดวา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

19 คนธรรมดา (ละครสตูรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหว่ันไหว ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ) √

20 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

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

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

23 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน √

24 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ;ภพธร สนุทรญาณกิจ (ตู) √

25 กลัวเธอไดยินวารัก ไมเคยจับมือเธอขามถนน ไมใชคนที่ เปู Mild;พิยะดา หาชยัภูมิ √

26 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

27 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

28 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลาน้ันไดหรือเปลา กัน นภัทร √

29 ขอบใจจริง ๆ (น่ังเลน เวอรแชัน่) อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Jetset'er √

30 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

31 แคบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

32 ฝากฟูาทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สงิโต นําโชค √

33 พระเอก ใครหนอใครทําใหเธอตองเสยีใจ The Bottom Blues √

34 เพิ่งจะรู ก็ปากมันดี แกลงทําเป็นเขมแข็ง ก็แกลง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

35 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

36 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice √

37 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

39 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สภุาพบุรุษฯ)เวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป Calories Blah Blah √

40 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

41 หัวใจกั้นฟูา (ละครอยากหยุดตะวันฯ) ไมใชแคเพียงทองฟูา ที่จะมืดมิดลงไป ดิว อรุณพงศแ ชยัวินิตยแ √

42 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังคางใจอยู Calories Blah Blah √

43 พลาด ไมหวัง ใจจริงไมเคยจะหวัง วง Endorphine √

44 เพิ่งรูตัว คงจะเป็นเพราะเราใกลกันจนคุนเคย คิว สวีุระ บุญรอด √

45 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

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

47 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

48 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

49 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

50 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560011 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 คนตัวดํา LABANOON √

2 ยาม LABANOON √

3 191 LABANOON √

4 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

5 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที LABANOON √

6 Missed Call LABANOON √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

20 ปี LABANOON รวมรส

GMM Grammy Hit Easy Version
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7 นมสด LABANOON √

8 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

9 ใจกลางเมือง LABANOON √

10 ผูรายปากแข็ง LABANOON √

11 อมยิ้ม LABANOON √

12 ฝันหวาน LABANOON √

13 แอบรัก LABANOON √

14 ถูกทกุขอ LABANOON √

15 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

16 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

17 แฟนเกา LABANOON √

18 หนักใจ LABANOON √

19 รักแท LABANOON √

20 คิดในใจ LABANOON √

21 บังอาจรักเธอ LABANOON √

22 รางวัลปลอบใจ LABANOON √

23 เป็นตายรายดี LABANOON √

24 เทาเดิม LABANOON √

25 ปฏิทนิ LABANOON √

26 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

27 เพอ LABANOON √

28 รอ LABANOON √

29 ความรูสกึ LABANOON √

30 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมคแ ภิรมยแพร √

2 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกปี ไมคแ ภิรมยแพร √

3 นางฟูายังอาย โอ ยอดกัลยา เจาเกิดมาจากไหน ไมคแ ภิรมยแพร √

4 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ไมคแ ภิรมยแพร √

5 นํ้ากรดแชเย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่น่ี ไมคแ ภิรมยแพร √

6 เกลียดหองเบอรแ 5 พอแฟนแตงงานฉันเลยอกหัก ไมคแ ภิรมยแพร √

7 ไอหนุมตังเก ไอหนุมตังเกรอนเรหาปลา ไมคแ ภิรมยแพร √

8 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไมคแ ภิรมยแพร X

9 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา ไมคแ ภิรมยแพร √

10 มอเตอรแไซคแทําหลน แฟนของใครมอเตอรแไซคแทําหลน ไมคแ ภิรมยแพร √

11 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเป็นอํานาจ ไมคแ ภิรมยแพร √

12 วิวาหแนํ้าตา หยดหน่ึงนํ้าสงัขแที่ไหลหลั่งมา ไมคแ ภิรมยแพร X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560010 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

2 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

3 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

4 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

5 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

6 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

7 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

8 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

9 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

10 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

11 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟังไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

12 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหน่ึงคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

13 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

14 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

15 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเป็นเพราะวานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

16 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

17 เจ็บน้ีไมมีวันจาง ไมรองไดไงมันเสยีใจแลว ตั๊กแตน ชลดา √

18 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

2 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

3 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

4 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

5 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

6 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

7 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

8 TV กลิ่นจากนํ้าหอมยังไมเลือนหาย The Yers √

9 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง แสตมป อภิชรแ เอื้อถาวรสขุ √

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

ไมค์ ภิรมย์พร คู่บ้านคู่เมือง 3

ลูกทุ่งกีตาร์หวาน ตั๊กแตน

เจ็บกระชากใจ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK

ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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11 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

12 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

13 ความพยายาม O-Pavee X

14 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

15 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

16 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสนัติสขุ (เอิ๊ต) √

17 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

18 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

19 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

20 งายๆเลย คําวารัก ที่เคยบอกกันกอนน้ัน วันน้ี My Own Summer √

21 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

22 ใครเจ็บกวา ETC X

23 หนังสอืที่ไมเคยอาน ถาหากความรักน้ันเป็นหนังสอืเลมหน่ึง รุจ ศุภรุจ เตชะตานนทแ √

24 อาจเป็นเพราะ คงตองโทษแสงดาว ทําใหเหงาเกินไป พลอยชมพู √

25 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธแ √

26 Loop ทําไมแคหน่ึงนาทกีับความรักที่ตองเจ็บปวด Tabasco √

27 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

28 อยาทําอยางน้ีอีกเลย สิง่ที่ฉันทําไปใจรูดีวาผิด วรกาญจนแ โรจนวัชร (Punch) √

29 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลาน้ีที่เธอ ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);ธีรแ ไชยเดช √

30 แคคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ ปราโมทยแ วิเลปะนะ √

31 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

32 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

33 ตายชาชา เกง ธชย X

34 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

35 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

36 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

37 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

38 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

39 หยุดเลย (น่ังเลน Version) หยุดเลยละกัน ปุวยการ บอย Peacemaker √

40 มันถูกอยูแลว สงิโต นําโชค X

41 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว (น่ังเลน V.ระหวางเราฉันน้ันรูมันคงเป็นไปไมได ลุลา √

42 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

43 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลแมมี่ √

44 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอน้ันไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน √

45 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ที่เธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

46 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก วง Endorphine √

47 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

48 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

49 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

50 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260026 1 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

วันที่วาง 16/02/2560 2 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

4 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

6 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

7 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

8 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

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

11 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

12 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย มนตแแคน แกนคูน √

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

15 ยังฮักคือเกา ถึงปัจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแแคน แกนคูน √

16 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

18 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

19 ริมฝ่ังหนองหาน ฟูางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแแคน แกนคูน √

20 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

22 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

23 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

24 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

25 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟูา สาวดอกจําปา มนตแแคน แกนคูน √

26 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

27 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

28 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

30 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ไผ ่พงศธร-

มนต์แคน แก่คูน
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31 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

32 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑแเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถ่ินน้ีชางมีมนตแขลัง มนตแแคน แกนคูน √

34 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

35 สรางฝันดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

36 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 ทิ้งนามาสรางฝัน ฝนทิ้มฟูา เมื่อกลางพรรษานํ้านาเหือดหาย มนตแแคน แกนคูน √

38 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

40 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

41 สญัญาฝ่ังมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแแคน แกนคูน √

42 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแแคน แกนคูน √

44 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเป็นตนทนุใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

46 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแแคน แกนคูน √

48 สาวนาขาแดนซแ พอฝนลาฟูาสัง่ เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแแคน แกนคูน √

50 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

2 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

3 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

5 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

6 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒนแ X

7 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 นอนกอดฉันฝันถึงคนอื่น ออมแขนที่เคยอุนไอที่เคยใชกอด เดียรแ ดารินทรแ X

9 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

10 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสนุทร X

11 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

13 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

14 หมีแพนดา วง ไฮโร X

15 จะโกะ (จับกบ) ฟูาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

16 ขนมหวาน ดวงตา คงทอง X

17 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

18 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒนแ X

19 ตลอดเวลา พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงน้ี ตาย อรทยั √

20 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

21 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 ยอมปืนตนง้ิว ก็รูวาเขาคนน้ัน..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

23 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

24 คนไมพิเศษ เดียรแ ดารินทรแ X

25 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

26 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

27 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทยั √

28 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 นํ้าตาทองคํา ฝน ธนสนุทร X

30 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

31 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

32 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒนแ X

33 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

34 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

35 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

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

37 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

38 อินแฮง ...ใจอายยังฮักบมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันทแ X

39 ผูหญิงก็ทิ้งเป็น ดวงตา คงทอง X

40 สารพิษหัวใจ ไชโย ธนาวัฒนแ X

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

42 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเป็นคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

44 ปลอยใหนองคิดถึง เดียรแ ดารินทรแ X

45 กลับมาแสดงตัวดวน รอตั้งนานแลวหนอ ยิ่งนานยิ่งทอ เปาวลี พรพิมล √

46 เซอรแไพรสแ ฝน ธนสนุทร;หลิว อาราดา (อาจารียา);ดวงตา คงทองX

47 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทาน้ัน เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

48 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 ปลายกอยของความฮัก จากลูกสาวของแมเขามาเป็นลูกจาง ตาย อรทยั √

50 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

ลูกทุ่งดัง ฟังเพราะฮิต
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260028 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

2 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

3 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

4 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรแตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษแ √

6 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

7 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

8 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

9 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

10 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

11 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

12 สกัคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทกุขแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 แจวบองในกลองคอมพแ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษแ √

14 อยากเด็ดดอกฟูา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแแคน แกนคูน √

15 นองเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

16 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

17 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

18 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

19 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษแ √

20 สิน้กลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เป็นสนุทร ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 สาวอุบลรอรัก เสยีงทวงสญัญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทยั √

22 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟูา สาวดอกจําปา มนตแแคน แกนคูน √

23 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

24 คืนลับฟูา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

25 สาวอํานาจเจริญ คิดฮอดเหลือเกินอํานาจเจริญที่จําจากมา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

26 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

27 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษแ √

28 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแแคน แกนคูน √

29 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

30 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

32 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

33 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

34 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

35 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

36 ทางลูกรัง ตอจากน้ีไปใหเธอโชคดี จากกันวันน้ี ไมคแ ภิรมยแพร √

37 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

38 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมนํ้ามูล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

42 นํ้าตาอีกแบบหน่ึง อายบฮูดอกเหลา คนน้ันนะฮักนอง มนตแแคน แกนคูน √

43 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

44 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคแบแนนกระเปา ศร สนิชยั √

45 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

46 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

47 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษแ √

48 สาวเย็บผา ชกึชกั ชกึชกั น่ังเย็บจักรอยูในโรงงาน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 กรรมกรแกมแดง สาวรากหญา เขามาขายแรงเมืองใหญ ตาย อรทยั √

50 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0260039 1 BAD FRIENDS อยามาทําเป็นรูดีเลยวาฉัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ√

วันที่วาง 16/02/2560 2 ที่หน่ึงในหัวใจเธอ(ล.สงครามนางงาม)ก็เทาที่ฉันมีอยู ก็ใหเธอหมดแลว แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

3 ตัวปัญหา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม X

4 จะใหฉันรักยังไง (ละครมนตแจันทรา) ยิ่งเกลียดเทาไร ก็เหมือนยิ่งไดอยาง เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

5 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

6 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจ)เหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Bowling √

7 รอแลวไดอะไร มันคงตองถึงเวลา ที่เธอตองพูดความจริง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

8 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก) มีชวิีตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝูารอ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

9 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

10 ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไมตองออกเสยีงฉันไมไดยินอะไร เธอไมเคยจะพูดอะไร เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

11 ใครจะยอม(ล.กุหลาบเลนไฟ) หัวใจ..มอบเอาไวใหเธอคนเดียว มาเรียม B5 √

12 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

13 คนเจานํ้าตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

14 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนน้ันคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

15 ใครสกัคน (ละครพราว) อาจจะดูดวาฉันน้ันมีทกุอยาง อาจจะดูวา ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

16 ดีพอใหรอไหม ไมบอกวาเหงา แปลวาคงไมเคยเหงา เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

อีสานม่วนจับใจ

GMM GRAMMY The Hottest
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TRACK

 Divas
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17 หน่ึงคนหน่ึงหัวใจ (ละครรักคุณเทาฟูา)อยาลังเลอยูเรื่อยไป อยาเรรวน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

18 อีสา (ละครอีสา) ผานมา ผานไป ฤาหัวใจไมเคยหยุดพัก แกม วิชญาณี เปียกลิ่น X

19 ตอใหนับดาวจนหมดฟูา (ละครดุจดาวดิน)ถึงเธอน้ันเป็นใคร จากไหนก็คงไมสําคัญ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

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

21 ไมเหลือเหตุผลจะรัก ผูหญิงคนนึงเวลามีใจ ก็มักจะหาเหตุผล แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

22 ไมใชไมรัก (ล.วันน้ีที่รอคอย) ฉันตองเก็บความจริงในหัวใจ แตละวัน ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

23 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

24 ดาวกับตะวัน (ละครอธิษฐานรัก) เธอกับฉันเหมือนดาวกับดวงตะวัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

25 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงน้ีมีใครคนหน่ึง สิง่ที่ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

26 เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มากอน(ล.หงสแสะบัถาใหตัวฉันเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขา AB NORMAL;เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

27 อยากเป็นคนน้ัน (ละครแรงปรารถนา) เธอไมเคยจะรูและไมเคยเขาใจ AB NORMAL;มาเรียม B5 √

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

29 รักที่เป็นของจริง (Real Love) ทําไมใครที่เคยผาน ตองเป็นเพียงคนที่ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

30 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

31 เธอไมควรเขามาในชวิีต มาเรียม B5 X

32 ถาไมฟังจะถามทําไม ยืนยันไปกี่รอยคํา เคยจําไดไหมเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

33 หามใจไมอยู (ละครหงสแสะบัดลาย) รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

34 สิง่ที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวแเบอรี)่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

35 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

36 มหันตภัย ไมรูเมื่อไร ไมรูเมื่อไรที่ชวิีตฉัน แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

37 อยาปลอยใหคนคนหน่ึงคิดถึงเธอ รูวาขอบอย บอยจนเกินเขาใจ เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

38 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

39 ของหายอยากไดคืน ทําไมไมยอมจบ ใหเธอไดคบใคร เลิกตอแย เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

40 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

41 พูดอะไรไมไดสกัอยาง (ละครสาม)ี เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

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

43 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

44 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) ฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปียกลิ่น √

45 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟัง Bowling √

46 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สแนํ้าตากามเทพ)แววตา เธอบอกไมเหลือเยื่อใย และอยาก นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

47 ขอบคุณที่เธอเขามา (ล.ลูกหน้ีที่รัก) เมื่อกอนน้ันไมเคยเขาใจคําวาชวิีต ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

48 เธอคือทกุอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

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

50 เลนของสงู (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 บังอรเอาแตนอน ขาวปลา ไมกิน ไมเดือนรอน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

2 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

3 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

4 สดุสดุไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

5 ขอเริ่มใหม วันที่เราตองจากกัน อินคา √

6 จักรยานสแีดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

7 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

9 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

10 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปีก FLY √

11 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

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

13 จนแตเจเง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

14 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

15 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร LOSO √

16 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา ไมโคร √

17 คางคกราเริงเลย ฝนเอยฝนตก คางคก นูโว √

18 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

20 หลงหลงลืมลืม หลงหลงลืมลืมเป็นอยางน้ี อินคา √

21 สญัชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทกุอยาง มันจังงัง นูโว √

22 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

23 คุมมั้ย พอแลวหยุดทําฉันเสยีทฉีันทนเจ็บ BLACKHEAD √

24 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสงูเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

25 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

26 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

27 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

28 ฟูาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

29 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

30 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา นูโว √

31 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

32 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

33 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

34 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

35 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

36 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทกุอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

Rock Never Die
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37 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

38 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

39 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

40 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

41 หมดแลวหมดเลย สิง่ดีดีที่ทําไว ที่มันมาจากความจริง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

42 บอกอยางง้ันอยางง้ีเลย ฉันมันคนออนไหว นูโว √

43 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ ไมโคร √

44 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

45 ไมเป็นไรเลย ไมเป็นไรบอกเลย นูโว √

46 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

47 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

48 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

49 รอยคน เมื่อตองสญูเสยีใครไปซักคนหน่ึง ศักดา พัทธสมีา;อินคา √

50 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260041 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 แพใจ (Acoustic Version) เก็บใจไวในลิ้นชกั ใหม เจริญปุระ √

2 รักลนใจ คืนน้ีใจฉันวาวุน เฝูาแตเห็นหนาคุณ ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น) X

3 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

4 เติมใจใหกัน (Acoustic) ตอบใจตัวเองมานาน มาลีวัลยแ เจมีนา X

5 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

6 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

7 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอไมอยู มาชา วัฒนพานิช √

8 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

9 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

10 อยากใหเธออยูตรงน้ี [พริกข้ีหนูฯ] ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

11 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟังบางคํา อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

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

13 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

14 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักในรอตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทนแ √

15 อยามองฉันเป็นคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

16 โลกแหงความฝัน [จุดนัดฝัน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝัน ใหม เจริญปุระ √

17 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

18 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

19 วันที่ออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันที่ออนไหว นิโคล เทริโอ √

20 สญัญากาสะลอง กลางค่ําคืนแสงจันทรแ อายบาวบานใด พลพล √

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

22 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

23 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

24 ลา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

25 พี่ชายที่แสนดี เมฆดูสวยงาม เมื่อยามมองฟูา สนิุตา ลีติกุล(โบ) X

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

27 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

28 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

29 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

30 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย สรุสหีแ อิทธิกุล √

31 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

32 แคน้ี...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตนแ กิ่งไทร √

33 ละคอนเรื่องน้ัน จบแลวละคอน จากน้ีคือตอน ศิววงศแ แสงออน(ฮัท) √

34 ขอเพียงจําไว อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ) √

35 อยากอยูตรงน้ี จะมองฟูาสกักี่ครั้ง ฟูายังงดงามเรื่อยมา ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 มันไมงาย (Acoustic) เธออะไร อะไร เธออะไรก็ชกังง สนิุสา สขุบุญสงัขแ(ออม) √

37 เปรี้ยวใจ/Acoustic Version สดุที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

38 เสยีงของหัวใจ Acoustic Version ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

39 ฝันกลางวัน (ACOUSTIC VERSION) ฉันยังคงสงสยั รูสกึอยูไมหาย ไบรโอน่ี √

40 ระแวง (ACOUSTIC VERSION) บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

41 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู คัทลียา แมคอินทอช √

42 อยารอเขาเลย ยังเป็นเธอที่ทนเจ็บช้ํา หัวใจ นาวิน ตารแ √

43 อยากลับไป (ACOUSTIC VERSION) ลืมตาข้ึนมาพรอมหยดนํ้าตา ไบรโอน่ี √

44 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

45 ที่รัก ที่รัก เรายังรักกันใชไหม มาลีวัลยแ เจมีนา √

46 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง มาชา วัฒนพานิช √

47 ผิดไหมที่รักเธอ ในชวิีตฉันที่ผานมาน้ัน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

48 เธอผูเดียว (Acoustic) เหน่ือยและทอเหลือเกินรูไหม มาลีวัลยแ เจมีนา √

49 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

50 เก็บมันเอาไว เจตริน วรรธนะสนิ(เจ);นัท มีเรีย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560008 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/02/2560 1 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง สลา คุณวุฒิ √

2 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง ตาย อรทยั √

3 คูคอง (Cover Version) ไขมุก รุงรัตนแ X

GMM Acoustic Hit 90's

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 4

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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4 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

5 เคลียรแใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

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

7 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ อาย ปลิตา √

8 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา กลาง พักตรแสคุนธแ √

9 กระซิบกระซาบ ฝน ธนสนุทร X

10 สายโจ฿ะ จิ้งหรีดขาว วงศแเทวัญ X

11 มาเตนใหฟิน นิตา ลลดา X

12 สบัปลี้ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

13 ตึกโปฺะตึกตึก คาวบอย X

14 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอฉันก็อยูเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

15 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 1) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน ชาย √

16 เลาสูหลานฟัง (เวอรแชัน่ 1) น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง รวมศิลปิน หญิง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260034 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

2 ดอกไมใหคุณ ขอมอบดอกไมในสวนน้ีเพื่อมวลประชา คาราวาน √

3 แคน้ัน บางคราวก็อยากจะฝัน บางทกี็อยากจะรู พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

4 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง มาลีฮวนนา √

5 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

6 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

7 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

8 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

9 รอ ปิดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

10 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

11 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

12 ยอมใจ ใจ..ใจที่เคยสแีดง เธอเลนแรงซะ SO COOL √

13 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 หนุมนอย เขาเดินเขาออก ในซอยทกุวัน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

15 สญัญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

16 ถุงยาง วง L.ก.ฮ. X

17 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

18 ไปเลย เกิดเป็นคนทําไมตองทนหนักหนา LOSO √

19 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

20 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

21 รูปไมหลอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศแ วงพัทลุง X

22 ไมใชณเดช ผิดที่ฉันมันไมหลอ เธอน้ันมาลอวาฉัน วงกลม X

23 โสดไมซิง บุญชม X

24 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

25 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

26 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

27 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

28 โกหก ทกุถวยคํา พูดจาออนหวาน ชางเยายวนใจ Tattoo Colour X

29 ชัว่คราว (One Night Stand) และแลวคืนน้ีก็มีเธออยูในออมแขนฉัน TABASCO;ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

30 มันถูกอยูแลว สงิโต นําโชค X

31 เธอเป็นแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟูาก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

32 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

33 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสกึบางไหม วาเราสองคนน้ัน แชม แชมรัมยแ √

34 ไมกลาบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

35 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

36 ทบัไมรอง ทองไมรับ วง L.ก.ฮ. X

37 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

38 พรุงน้ีไมมีเธอ วงพาโล X

39 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

40 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

41 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

42 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

43 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

44 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

45 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

46 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

47 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

48 ภาพทรงจํา Mahafather X

49 คูชวิีต เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

50 ของขวัญ มีเรื่องราวมากมาย ที่ไมมีใครไดฟัง Musketeers X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260024 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษแ √

2 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษแ √

3 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเป็นหยัง ศิริพร อําไพพงษแ √

4 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษแ √

เพลงดังกลางวงเล่า 3

ลูกทุ่งฮิตตัวแม่

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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5 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษแ √

6 โทรหาแหนเด฿อ โทรหาแหนเด฿อ จําเบอรแโทรนองไดบ ตาย อรทยั √

7 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทยั √

8 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเป็นเพื่อน ตาย อรทยั √

9 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา ตาย อรทยั √

10 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมช ูเติมคําวา ตาย อรทยั √

11 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สนุารี ราชสมีา X

12 ถึงเวลาจะบอกรัก สนุารี ราชสมีา X

13 สดุทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา สนุารี ราชสมีา X

14 เรารอเขาลืม สนุารี ราชสมีา X

15 จดหมายใสนํ้าหอม จดหมายใบน้ีเขียนที่หองนอน ทกุบททกุตอน สนุารี ราชสมีา X

16 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสนุทร X

17 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ฝน ธนสนุทร X

18 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ฝน ธนสนุทร X

19 ขอใชสทิธิ์ ฝน ธนสนุทร X

20 เป็นแฟนกันมะ ฝน ธนสนุทร X

21 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรคแ X

22 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเน๊ียะ อาภาพร นครสวรรคแ X

23 อีกดอก อาภาพร นครสวรรคแ X

24 อยากมีตําแหนง อาภาพร นครสวรรคแ X

25 อารมณแเสยี อารมณแเสยี อารมณแเสยี อาภาพร นครสวรรคแ X

26 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

27 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

29 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

30 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

31 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

32 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

33 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

34 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

35 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

36 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

37 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

38 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

39 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

40 โทรหาครั้งสดุทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

41 คาถาขอใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

42 หัวใจมีงานเขา หลิว อาราดา (อาจารียา) X

43 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

44 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

45 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

46 โชวแเบอรแไมโชวแใจ เห็นแตเบอรแโชวแคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทรแ สวุรรณี √

47 อยากมีใครใหคิดถึง น่ังมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทรแ สวุรรณี √

48 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทรแ สวุรรณี √

49 คนดีคนเดิม โทรมาทกุวันแตคุยกันสัน้ลง สัน้ลง ดวงจันทรแ สวุรรณี √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 สกัวันฉันจะดีพอ อยากดีพอ ใหเธอไดมั่นใจ BODYSLAM √

2 ไมคอยเต็ม Big Ass √

3 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

4 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

5 เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน เจาทยุอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

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

7 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

8 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

9 คนแปลกหนา นอยลง ความรูสกึดีๆ ดูนอยลงทกุที PORTRAIT X

10 ไดหรือเปลา ละออน √

11 ขอ ทกุขแทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

12 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

13 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบุล (เอ็กซแ) √

14 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

15 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

16 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี วง SOFA √

17 นิดนึงพอ ฉันคนควาหาคําตอบเทาไรไมเจอ Friday I'm In Love X

18 ฤดูที่ไมเปลี่ยน จะมีเดือนไหนไหมที่ไมรอน บางเดือน วง Tea for three (ใหม);BANANA BOAT √

19 ชวัูบ ชบูีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย ขันเงิน เน้ือนวล √

20 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

21 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

22 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

23 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

24 เสนทางน้ี หากความรักเป็นดังเสนทางสายหน่ึง วรรธนา วีรยวรรธน √

เพลงฮิตเด็กแนว 90
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25 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

26 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

27 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

28 เปลือง Girl √

29 เรื่องบังเอิญ Basher √

30 Soulmate คนๆหน่ึงกับใจซึมๆที่ยังเฝูาคอย Playground X

31 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนที่เราคุนเคย กี่วันกี่ปี เคน √

32 เหน่ือย ปลดปลอยเธออยางที่ขอ จะไมฉุดเธอตอไป DOUBLE YOU √

33 กลับมาสกัครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู วรรธนา วีรยวรรธน √

34 ขอใครสกัคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย พุฒิพงศแ ศรีวัฒนแ(ลีโอ พุฒ) √

35 หวงหา BANANA BOAT X

36 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟังบางคํา อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

37 เปลามีนํ้าตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

38 ยิ้ม ยิ้ม อยู อยูก็บอกวาเลิกกัน เบื่อๆก็คง ศรีพรรณ ชืน่ชมบูรณแ (อน) √

39 ละคอนเรื่องน้ัน จบแลวละคอน จากน้ีคือตอน ศิววงศแ แสงออน(ฮัท) √

40 จําฉันไดหรือเปลา คนที่เคยหวง กลายเป็นหางเหิน CHOCOLATE KIT √

41 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

42 ลอยกระทงวันสงกรานตแ จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

43 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานที่ผานมา ปาลแมมี่ √

44 อยามอง เธอบอกลากันแลวไง ทําไมยังสนใจ อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √

45 เสยีดายของ Basher √

46 จําใจ มีอะไรปิดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

47 เคยตายมาแลว ถาหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมแครแอะไร Y NOT 7 √

48 ภาษาคน Peak √

49 ทางผาน เจ็บที่ตองพูดมันออกไป วาความรัก Big Ass √

50 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260051 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

2 รักกันไปทกุวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

3 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

4 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

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

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

7 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

8 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

9 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

10 รอยยิ้มของเธอ(ซีรีสแ U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดวยคําถามมากมาย คชา นนทนันทแ √

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

12 สงเพลงน้ีคืนมาใหฉันที แมจะไกลกันสดุสายตา ดั่งฟูาทะเล จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

13 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆ)ช.ทกุๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โตเ ศักดิ์สทิธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

14 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป);จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

15 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

16 รักแทมีจริงหรือเปลา เหมือนวาหัวใจไมเคยชนิ แมวามันถูกหลอก แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

17 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ แปูงโกะ √

18 ความหวาน(Sweet)(ซีรีสแ U-Prince) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

19 My Beautiful Girl(ซีรี่สแ U-Prince) You are my beautiful girl make ทศวัชร โชติวงศแ √

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

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

22 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

23 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

24 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

25 ฝันไป...หรือเปลา (ซีรี่สแ U-Prince) ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝัน ฮั่น THE STAR 8;โฟกัส จีระกุล √

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

27 ฝุายเดียว (ซีรี่สแ U-Prince) มันก็ยังไมพอ แคเราสบตา มันก็ยัง กั้ง THE STAR √

28 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

29 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

30 ที่สดุในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

31 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

32 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

33 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

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

35 อาการไมครบ 32 กลายเป็นคนที่ยิ้มคนเดียวทั้งวัน I GO TO SCHOOL BY BUS √

36 ยานอนหลับ(ไลลา) ไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

37 รูสกึดี ไมตองคิดเลยถาในวันน้ีไมมีเธอ NO MORE TEAR √

38 สิง่ที่ตามหา ติดอยูในชวิีตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

39 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

40 อยาทําใหฟูาผิดหวัง ฟูายังมีตา ที่ฟูานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

41 เพียงรัก (น่ังเลน เวอรแชัน่) ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว ลุลา √

42 รักไมมีเง่ือนไข ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว ไมกลาแสดง ณัฐ ศักดาทร;วันธงชยั อินทรวัตร √

43 พูดวารักในใจ (ซีรีสแรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตาน้ันมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

44 ปากวาง ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบน้ี ไอซแ ศรัณยู √

ให้มันเป็นสีชมพู
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45 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

46 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

47 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

48 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเป็นคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

49 คนในฝัน (ละครฝันเฟื่อง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝันไป INSTINCT √

50 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสดุทายไดรึเปลา KLEAR √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260037 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

3 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

4 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

5 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

6 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเป็นความจริง ปาลแมมี่ X

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

8 อาย สงิโต นําโชค X

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

10 ปลาการแตูน ฟูาชางเป็นใจ แดดยามเชา ชางเยายวนใจ สงิโต นําโชค;Joey boy X

11 ฮู ฮู ฟูาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให POTATO √

12 สถานีดวงจันทรแ วัชราวลี X

13 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

14 สะดุด วิโอเลต วอเทยีรแ X

15 เด็กนอย วันน้ันถาหมุนเวลายอนไปอีกครั้ง 25 Hours √

16 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

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

18 ปลอยมือ (Leave) ฟารแม ปณิธาน X

19 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

20 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

21 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

22 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

23 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

24 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสดีํา BODYSLAM √

25 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

26 ไมเป็นไร baby..i'll love you forever ไมเป็นไร THE MOUSSES √

27 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

28 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

29 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

30 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

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

32 ฤดูรอนไมมีเธอมันหนาว เกือบจะลืม เดือนน้ีเป็น นารอน ธนัญชยั ชนะโชติ (โทน่ี ผี) √

33 หน่ึงวันที่ยาวนาน น่ังคิดถึงวันที่เลยมา ค่ําคืนที่มีแตเรา Soul_da √

34 ฉันยังอยู สิง่ตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน TATTOO COLOUR;ปฺอป ปองกูล √

35 อยามาใหเห็น Hugo X

36 CRY CRY CRY มองฟูา เมฆครึ้มสหีมน รักที่รวงหลน ปาลแมมี่ X

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

38 อยาเปลี่ยนไป เริ่มจากแคเป็นคนรูจัก แลวก็กลายเป็น ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE;วันธงชยั อินทรวัตร√

39 สิง่ดีดี (ละครดาวเรือง) แตกอนน้ัน ไมเคยเขาใจ วาความรัก ปราโมทยแ ปาทาน √

40 ความหวาน(Sweet)(ซีรีสแ U-Prince) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

41 WOW WOW WOW (ล.ปัญญาชนกนครัว)โอ฿ย คิดมากจริงๆ โอ฿ย ไมรูทําไง OLIVES √

42 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอ)ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตเอ ฉันทวิชชแ ธนะเสวี;ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

43 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา Jetset'er √

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

45 รักเธอ 24 ชัว่โมง ฉันลืมตาข้ึนมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา แกงสม THE STAR √

46 กินขาวยัง? หนามันแดงแบบไมรูตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

47 อยากโดนเป็นเจาของ ซายก็มีคนจอง ขวาก็จูงมือกัน ไอซแ ศรัณยู √

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

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

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259604 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน GETSUNOVA √

3 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

4 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

5 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

6 กลับมาเป็นเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯ)ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

7 รายๆ Mahafather X

8 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

9 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

10 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

11 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

เพลงฮิตดับร้อน

50 BEST BANDS HITS

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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12 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

13 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

14 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

16 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

17 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

18 ตกจากที่สงู Roses Fall X

19 เทาชวิีต กลวยไทย X

20 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

21 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเป็น ไมสนใจ ZEAL √

22 เพลงสดุทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

23 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

24 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

25 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

26 หองนอน Friday Night to Sunday X

27 ขัดใจ COLORPiTCH X

28 ใจหมา T_T X

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

30 เลี้ยงสง เธอไปไมลาสกัคํา ไมทนัไดเตรียมใจ SO COOL √

31 สบายดีไหม PARATA X

32 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

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

34 รักเธอคนเดียวเทาน้ัน (ล.รักสดุฤทธิ์) เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ Yes'sir Days √

35 Soulmate คนๆหน่ึงกับใจซึมๆที่ยังเฝูาคอย Playground X

36 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยาง ที่ฉันไดฟัง Soul_da √

37 ใครเจ็บกวา ETC X

38 ไกล Musketeers X

39 รักอยูรอบกาย Pause X

40 Avenue เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ขางกายรูสกึ วัชราวลี √

41 Event รักที่เห็นที่พบน้ันมีอยูจริง รักที่ Season Five √

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

43 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

44 คืนน้ี ไมรูวาเป็นไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

45 ยานอนหลับ(ไลลา) ไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนน้ีฉันแฮปปี้ TABASCO √

46 อยากเจอ (Reason of loneliness) Blue Shade X

47 ขาหมู TATTOO COLOUR X

48 หวาเว อยูคนเดียวอยูลําพัง หวาเว อยูบน The Jukks X

49 เซโรงัง SLUR X

50 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟูา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass X

2 เพลงรักของคนแพ มันคือความหมายของเสนขอบฟูา Big Ass √

3 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

4 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

5 เหมือนที่เคยเป็นมา วันที่ฟูามืดมน ชวิีตเธอเดินหลงทาง Big Ass X

6 No Hero เหมือนละคร ที่มาถึงตอนสดุทาย ตองมี Big Ass X

7 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

8 บินเขากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass X

9 แคคําคม มันเกิดอะไร กับความทรงจํา อดีตยังอยู Big Ass X

10 ไมขีดไฟ ทกุคนตางเป็นคนดี ก็เชือ่อยางน้ันมา Big Ass X

11 คงไมเป็นไร กี่ลมฝนที่พัดที่เลยผาน กี่วันและคืน Big Ass X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560015 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ตนง้ิวกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

2 จับเธอมาจุ฿บ หรือวาเราน้ันไมเคยไดทําบุญกันเทาไร แชม แชมรัมยแ;วง L.O.G √

3 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

4 ฟูาขีดเสน เธอและนายรวมทั้งฉัน ไมรูสวรรคแ แสน (นากา);ตาโอเ วงเชอรแ √

5 หวงนองสาว พี่ครับผมมีเรื่องปรึกษา รูสกึจะเกิด เดวิด อินธี;วงกลม √

6 กี่ครั้งก็ยังไมเข็ด ผูหญิงใจราย ผูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชม แชมรัมยแ;ตาโอเ วงเชอรแ √

7 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

8 เสร็จแลว พูดจาจ฿ะจเาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ.;แชม แชมรัมยแ X

9 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอเ วงเชอรแ;เดวิด อินธี X

10 นองสาวคนลาสดุ เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมยแ;วงกลม √

11 เธอเทาน้ัน เห็นตัวเธอน่ังซึมดูเหงา แสน (นากา);ตาโอเ วงเชอรแ √

12 ใชเวลาใหเป็นประโยชนแ เห็นเธอบนวาเหงา เหงาเลนเลน เดวิด อินธี;วง L.ก.ฮ. √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260030 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

2 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

ลูกทุ่งแรงชัด...จัดเต็ม

Feat.Project 1 คนพันธุ์เดียวกัน

Big ASS The Lion
ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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3 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

5 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

7 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

8 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ใจหลนที่งานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เป็นไฮไลทแ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

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

11 เก็บคําวาเรา ไวในคําวารัก ไหนๆหัวใจที่หวงหา ไหนๆแววตาที่หวงใย ตาย อรทยั √

12 หัวหนาแก฿งคแสาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษแ √

13 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

14 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

15 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

16 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

18 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

19 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมรูวาเธอมีใครคนน้ันหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

21 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

22 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

23 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

24 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

27 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

28 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

29 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

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

31 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

32 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

33 คนบมีใจ ไหนบอกคึดฮอด แคกอดก็บเต็มใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

34 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ ไมคแ ภิรมยแพร √

35 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

36 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

37 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

38 ก็คิดเหมือนพี่ละมั้ง ดึกๆอะพี่จะคึกไปไหน มารับนองไป ตั๊กแตน ชลดา √

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

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

41 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

43 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

44 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

45 วันไหนเธอจะแครแฉันบาง ตองอยูดวยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รูดี ศิริพร อําไพพงษแ √

46 เพราะใจของอายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบไดเป็นคอมเมนตแ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

48 เหน่ือยไหมครับพี่นอง เหน่ือยไหมครับพี่นอง หนักไหมที่แบกไว พี สะเดิด √

49 เขาใจตรงกันนะ มองๆๆอยูน่ันแหละ แวะๆๆมาคุยเลย หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 สญัญาเมื่อสายัณหแ จากปากชองมาเจาลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

2 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

3 ฝนตกที่หนาตาง วันน้ีฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

4 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

5 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกลงมาหรือบอกนอง พลพล;พั้นชแ √

6 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

7 ขบวนสดุทาย เหงาที่มาเฝูายืนรอ ทอที่ตองเสยีเวลา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

9 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 มนตแรักสบิลอ ว่ิงไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สบิลอ √

11 นองรักนักรอง ฉันน้ันทุมเท เทใหเธอไปทุมทิ้ง วาสนา √

12 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

13 นํ้าพริกปลาทู ดีใจไดเกิดมาชาติหน่ึง ถึงเรามันไมดี สามารถ พยัคฆแอรุณ √

14 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

15 ยินดีไมมีปัญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

16 คนใชชวิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

18 เรี่ยมเรเรไร เป็นบุญที่ทําใหมาพบเธอ ดลใจใหเราได SYAM √

19 ประเทอืง เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

20 ใจดีสูเสอื หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเป็นอยางน้ี ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 กุมใจ ไมรูไปโกรธใครมา ไมพูดไมจา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

22 รักเมืองไทย ไมตายหรอกครับ เขาไมใหผมไปซื้อ ไปผอนสง อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

ต้านานไทยร็อก 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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23 ประเทศไทย ตามสบายอยูแลวเราคนไทย กัมปะนี √

24 นาน่ีนาว ไมไดแกลงน่ีนา ไมไดบาไดบอ TAXI √

25 ขาวเย็น เมื่อกอนเมื่อไร ไมเคยอยางน้ี อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

26 ใจคอ ฉันคิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอ พลพล √

27 เซ็ง ใครบอกวารัก ใครบอกวาเหงา ไท ธนาวุฒิ √

28 นิราศรถไฟฟูา ฉันไมเขาใจ วาเธอกับฉันทําไม อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

29 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

30 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

31 ดาวดวงนอย เพราะเธอน้ันคือทกุสิง่ในชวิีตที่ฉันมี ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 ยิ่งเดินยิ่งไกล จากตรงน้ีกับเธอเหมือนวามัน กะลา √

33 เศษหน่ึงสวนเกิน คนน้ีหรือเปลา ที่เมื่อกอนน้ันเธอ Pancake √

34 คนถัดไป อยาใหฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

35 กอนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเป็น TAXI √

36 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

37 รักกินไมได เธอไมรูใชไหม วาฉันน้ันมาจากไหน STER √

38 รองไหกับฉัน แมชวิีตไมเป็นดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

39 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

40 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

41 อยาปิดฉัน มันอาจจะถูกของเธอ จะลืมใครสกัคน ไท ธนาวุฒิ √

42 เปลืองนํ้าตา อยูๆก็หายไป ทนไมไดหรอกเธอ อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

43 ยอมใจ ใจ..ใจที่เคยสแีดง เธอเลนแรงซะ SO COOL √

44 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

45 เจียมตัว ฉันเองไมกลาพอ ไปคิดคูเธออยางน้ัน SYAM √

46 ดอกไมริมทาง กอนบอกคําวารัก ใหกับใคร นา'กา √

47 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บช้ํามากอน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

48 ดีเกินไป(อีกแลว) ยอมแลวเธอ ยอมแลวเธอ ยอมฉันยอม จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

50 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560032 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 ผูหญิงธรรมดา...ที่กลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 อยาจีบใหไปเจ็บ ถาเห็นวาไมสมควร ก็อยาชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 ภาพเธอยังไมชดั จะกี่ครั้งที่ฉันเฝูามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 ขอสอบหัวใจ(หามใครมาลอก) เมื่อกอนตอนเรียนก็เคยลอกกัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 อยาบังคับใหหลายใจ ที่ฉันตั้งใจรักเธอคิดวาเธอตั้งใจรักฉัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 รูตัวอีกท ีก็มีเธออยูในใจ ไมรูเกิดข้ึนเมื่อไหรคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 เด็กบานนอกลําเดิน เสยีงใจคอยบอก เด็กบานนอกคนหน่ึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260031 ท้าซ้้า

วันที่วาง 23/02/2560 1 ปักษแใตบานเรา โอโอ ปักษแใตบานเรา แมนํ้า ภูเขา แฮมเมอรแ X

2 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหน่ึง ชยัยา สานุวัฒนแ √

3 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

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

5 ที่หน่ึงคนสดุทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

6 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

7 ผูหญิงกินผัว วงพัทลุง X

8 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอฉันก็อยูเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

9 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณแ √

10 เธอรับไดไหม เกเ นาโพธิ์ X

11 คนที่บานรออยู คนเป็นชูรอกอน เอ็กซแ พันดุง X

12 จุดไฟใตฝน วิธีรักเธอ ไมตองมีใครสอนฉัน รัชนก ศรีโลพันธุแ √

13 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

14 มากกวาฝูงหมา วง กางเกง X

15 คนหนาดาน รูวาเธอน้ันมีแฟนแลว รูวาเราน้ัน ศล อําพัน X

16 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

17 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

18 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสอืเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

19 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

20 คนที่ดีที่สดุ ศล อําพัน X

21 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

22 อยากเขียนคําวารัก(ไวบนหนาผากเธอ) กษาปณแ จําปาดิบ X

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

24 ถานองยังโสด ชือ่อะไร ยังไมตองบอกก็ได กลวย แสตมป √

25 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมยแ √

26 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สกันิดเลยหรือ วาฉันเป็น รัชนก ศรีโลพันธุแ √

เอ้ินขวัญ ชุดที่ 1 ผู้หญิงธรรมดาที่
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพ่ือชีวิต ฮิตไม่เลิก

TRACK
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27 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

28 สญัญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

29 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมยแ √

30 ฝนไมไดตกทกุวัน ศล อําพัน X

31 บินหลา แฮมเมอรแ X

32 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

33 อยาหมดแรงฝัน แฮมเมอรแ X

34 ชวิีตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชวิีตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

35 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสกันิด โกไข √

36 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

37 ปฺอดน่ีหวา กษาปณแ จําปาดิบ X

38 ปลง อยางน้ีมันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

39 เรื่องของคนปนกับหมา โกจําไดไหม แฟนผมแคผิวขาวๆ โกไข;นายสน √

40 คําวาจบลบทกุอยางไมได ตั้งแตเธอเอยคําวาลากอน กลวย แสตมป √

41 ไมขอเป็นคนแรก แตขอเป็นคนสดุทายอยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกรณแ √

42 ยอมเจ็บดีหวา ถาเธอหมายใจ เบิ้ล ยุทธพล X

43 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

44 ดาบสองคม ศล อําพัน X

45 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทเีธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

46 เธอคนน้ีคือชวิีต เธอคนน้ันคือหัวใจ เป็นโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

47 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

48 คืนน้ีเหงาเทากันไหม ฟูาเบื้องบนคืนน้ีไมมีจันทรแ แตบนน้ัน โกไข;นายสน √

49 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

50 แมงปอปีกบาง ฝุาพายุลมฝนสูทนมาไกลเหลือเกิน ไมเมือง √
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