
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560117 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 ฝากเลี้ยง โอ฿ะๆๆโอวๆๆใจเราน้ันชกัจะยังไง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

2 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

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

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

6 ประมาณน้ีหรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร ไมอยากจะมี เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

8 ไมเชาหรอก เพื่อนมันคุยกันจังวามันไปเที่ยว เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

9 ไดโนเสารแ ไดโนเสารแ เจาไดโนเสารแ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

10 รักเธอใหผูก (หรือเปลา?) รักยาวใหบั่น ถารักสัน้ ก็ใหตอ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

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

13 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

14 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

15 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

16 เพิ่งเขาใจ ไมคิดเลยสกัครั้ง จะรักใครก็ยัง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

17 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

18 อยากหมุนเวลา เสยีดายวันดีๆ เมื่อครั้งเรายังมีกัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

20 อยากใหเหมือนเดิม ตั้งแตเธอบอกลาฉันไป มันไม เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

21 ยังรักเธอ อยาคิด โทษตัวเองอยางน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

22 คืนน้ีไมมีความลับ สบตาฉันสกัหนอย ขอแคหันมา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

23 1 ปี กับ 1 นาที มันจบไปแลว มันผานไปแลว ก็พอจะเขาใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

24 บอกเขา มีอะไรหรือเปลา คุยกันไดหรือเปลา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

25 คาใจ กลับมาหาเธอโดยรูดีวาวันน้ีตอง เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

26 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

27 หยุดเลย หยุดเลยละกัน ปุวยการ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

28 คนใจ คนหาความรูสกึเธอ ที่เธอน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

29 อดทนไว ปลอบใจเขาไวใหอดทน เหตุการณแ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

30 อยาเลยนะ อยาไปกับเขาอีกเลย ถาเธอเขาใจ เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

31 ถามคําเดียว ไหน มองฉันไดไหม ชวยมองใหชดั เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

32 อยาใหเขารู โลกกลมแทแท ที่เธอและเขา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

33 เสยีดายอะไร เธอมาบอกลา บอกวาเราตองจากกัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

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

35 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

36 จุดนัดฝัน จากจุดน้ัน ที่เราไดผานไดคนหา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260307 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใดเ หามใจบใหคิดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

3 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

5 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 คิดฮอดทกุคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแแคน แกนคูน √

7 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

9 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

11 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

13 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

15 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

17 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสยีง ทกุค่ําทกุเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสกิาวไปตอบได มนตแแคน แกนคูน √

19 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 โรงงานปิดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแแคน แกนคูน √

21 ฝันจมนํ้าตา หนีความจนจากตจว.บานเฮา ขายวัยหนุม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 อยากเด็ดดอกฟูา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแแคน แกนคูน √

23 ยางลบหัวใจชือ่เสยีสละ ความเป็นเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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24 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

25 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกวาง คนขางๆก็เลยสําคัญ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 แครแดวยหรือนอง แครแดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแแคน แกนคูน √

27 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 แด..คนที่อายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบจริงดอกสาว มนตแแคน แกนคูน √

29 ดอกออริมโขง โอละหนอ หนาวลมที่แดนอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเป็นหองเชา มนตแแคน แกนคูน √

31 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 คิดฮอดเชยีงคาน มาเมืองเชยีงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแแคน แกนคูน √

33 ตะวันรอนที่หนองหาร โอละเนอ โอ..โอละเนอผูสาวภูไท ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแแคน แกนคูน √

35 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

36 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

37 รักราวหนาวลม เมฆลอยกระจายอยูในฟูาสงูแลลิบลิ่ว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 หนาวเดือนหา แกงดอกผักติ้วใสกับเขียดนอย คิดถึง มนตแแคน แกนคูน √

39 ฮักสาวสะหวัน บแมนนางฟูาแตนองมาจากเมืองสะหวัน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

40 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ปุานน้ี มนตแแคน แกนคูน X

41 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสบิสอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

42 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแแคน แกนคูน √

43 นํ้าชแีหงความหลัง มองเห็นนํ้าชหีัวใจของพี่น้ีแทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

44 ชมรมแทก็ซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแทก็ซี่เจาเกา มนตแแคน แกนคูน X

45 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

46 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแแคน แกนคูน X

47 ฮอยไฟฮอยแฟน เซลฟี่กับอาย เมื่อบุญบั้งไฟ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

48 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นองนาง มนตแแคน แกนคูน √

49 ขวัญใจหนุมไกลบาน ละเวาจากใจหนุมไกลบาน หลงฮักสาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

50 มนตแเพลงมนตแแคน น่ีคือมนตแแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

Greenwave Play ท้าซ้้า

รหัสปก CD GX0260021 1 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

วันที่วาง 07/12/2560 2 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice X

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

4 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

5 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

7 ตองเลวใชไหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมมีใครสนใคร ชามุก สชุานันทแ √

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

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

10 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

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

12 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

13 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

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

15 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ท ีJetset'er √

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

17 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

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

19 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

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

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

22 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

23 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

24 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชดิเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

25 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

26 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

27 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

28 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

29 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟูา ไดโปรดหาใครสกัคน KAL √

30 ฉันยัง..? ก็แคอยากรู ถาหมดใจ เธอจะฝืน ขมคอ √

31 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

32 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

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

34 ใกลกันยิ่งหว่ันไหว ไมอยากเป็นคนอารมณแออนไหว ที่ไปรัก แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

35 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

36 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

37 มากกวารัก (ภาพยนตรแเการักที่เกาหลีฯ)กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

38 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เปู Mild;มาเรียม B5 √

39 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันน้ันรูมันคงเป็นไปไมได วง SOFA √

40 อีกคนที่รักเธอ อาจจะมองวาเพื่อนเธอ ที่เคยเจอกันทกุวัน มาชา วัฒนพานิช √

41 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

42 หน่ึงในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
Best Selection From 
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44 ทําตัวไมเป็น (OST.HOME STAY) ก็แคคนๆนึง ที่ไมแตมึน อึน มึน โทน่ี รากแกน √

45 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

46 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

47 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

48 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

49 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

50 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

2 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

3 ผูสาวข้ีเหลา เมยแ จิราพร;วงคแ ชนะกันตแ X

4 ผูบาวข้ีเหลา วงคแ ชนะกันตแ;เมยแ จิราพร X

5 ผูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

6 สํามะแจเ เดนชยั วงศแสามารถ X

7 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

8 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

9 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใดเ หามใจบใหคิดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

10 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสยีขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

11 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

12 หมาแลกคุ แพรวพราว แสงทอง X

13 นํ้าตาบักหนาโง เดนชยั วงศแสามารถ X

14 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

16 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

17 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

18 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

19 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

20 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

21 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชยัณรงคแ √

22 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

23 ที่วางในใจเธอ จะใหพูดจา ในฐานะอะไร อิสรแ อิสรพงศแ √

24 ภาพเธอยังไมชดั จะกี่ครั้งที่ฉันเฝูามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 เพราะเรารักกัน เมื่อเธอยิ้ม ฉันก็ยิ้ม เธอหัวเราะ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

27 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

28 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

29 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

30 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

31 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

32 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

33 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

34 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตเา ภูศิลป √

35 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

36 ปฺุบปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

37 แมคาหนาคอม ก็เป็นแมคา พัฒนา มาอยูหนาคอม เปาวลี พรพิมล √

38 นางฟูายังอาย โอ ยอดกัลยา เจาเกิดมาจากไหน ไมคแ ภิรมยแพร √

39 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

40 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นองนาง มนตแแคน แกนคูน √

41 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทยั X

42 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

43 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

44 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

45 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

46 ใชชวิีตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจาน้ันทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 สญัญาออนไลนแ สญัญาออนไลนแ ที่เคยใหกัน เปาวลี พรพิมล √

48 เธอคือขอยกเวน วางใจใหใคร ไมเคยไดใจคืนกลับมา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

49 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

50 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560091 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 Good Morning Teacher ครั้งน้ันฉันมีเธอที่เป็นคนสอน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 อยาบอก ไมจําเป็นตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

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

6 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

7 ชวงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานะ ทําไมหนาตาดู ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

8 รถคันเกา ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

9 พอ ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

Atom / Cyantist

ลูกทุ่งฮิต ล้านเปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 3
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560111 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 I Found You (feat. Caption) เกือบไปแลวนะ ถอดใจแลวนะ คชา นนทนันทแ;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

2 ชัว่โมงที่เป็นใจ ดึกดื่นค่ําคืนน้ี บรรยากาศดีกวาคืนไหน คชา นนทนันทแ √

3 เปลี่ยนกันไหม(Cover Version) ความเดียวดายเป็นไง จะเคยเจอหรือยัง คชา นนทนันทแ √

4 นับแกะ คืนน้ีไมรูเธออยูไหน ในคืนรักที่เรา คชา นนทนันทแ √

5 ไมอยากใหเธอหายดี คชา นนทนันทแ √

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

7 #ใตความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันทแ √

8 พลูโต คชา นนทนันทแ √

9 ชัว่โมงที่เป็นใจ(Film Version) ดึกดื่นค่ําคืนน้ี บรรยากาศดีกวาคืนไหน คชา นนทนันทแ √

10 I Found You เกือบไปแลวนะ ถอดใจแลวนะ คชา นนทนันทแ √

เผยแพร่/

Greenwave Play ท้าซ้้า

รหัสปก CD GX0560004 1 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

วันที่วาง 07/12/2560 2 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา แบมแบม The Voice X

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

4 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

5 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

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

7 ตองเลวใชไหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมมีใครสนใคร ชามุก สชุานันทแ √

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

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

10 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

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

12 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

13 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

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

15 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ ท ีJetset'er √

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

17 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสดุไกลแสนไกล ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

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

19 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Bowling √

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

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

22 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

23 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

24 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชดิเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

25 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

26 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

27 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #8)ฉันมันเป็นคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

28 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

29 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟูา ไดโปรดหาใครสกัคน KAL √

30 ฉันยัง..? ก็แคอยากรู ถาหมดใจ เธอจะฝืน ขมคอ √

31 คนลืมชา ถาถามวายังคงโกรธไหม ตอบเธอไดวา Bowling √

32 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

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

34 ใกลกันยิ่งหว่ันไหว ไมอยากเป็นคนอารมณแออนไหว ที่ไปรัก แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

35 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

36 รักแทไมมีจริง และแลว ก็ตื่นข้ึนมาพบความจริง หมู MUZU √

37 มากกวารัก (ภาพยนตรแเการักที่เกาหลีฯ)กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

38 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เปู Mild;มาเรียม B5 √

39 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันน้ันรูมันคงเป็นไปไมได วง SOFA √

40 อีกคนที่รักเธอ อาจจะมองวาเพื่อนเธอ ที่เคยเจอกันทกุวัน มาชา วัฒนพานิช √

41 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

42 หน่ึงในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 ปลอย เก็บอารมณแ เก็บเอาเรื่องราวน้ันทิ้งไป ปฺอป ปองกูล √

44 ทําตัวไมเป็น (OST.HOME STAY) ก็แคคนๆนึง ที่ไมแตมึน อึน มึน โทน่ี รากแกน √

45 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

46 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทยีรแ X

47 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

48 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

49 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

50 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560006 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

2 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

3 คูคอง (Cover Version) ไขมุก รุงรัตนแ X

4 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
ลูกทุ่งเพลงดัง แบบฉบับใหม่

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมคแ ภิรมยแพร X

7 บทเรียนราคาแพง ฝน ธนสนุทร X

8 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

9 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

10 กอนข้ีฟูา (Cover) อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ ลําเพลิน วงศกร √

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน เน็ค นฤพล √

12 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 จะใหรอ พ.ศ.ไหน ฝน ธนสนุทร X

14 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

15 แผลเป็นวันวาเลนไทนแ ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทนแ ตั๊กแตน ชลดา √

16 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

17 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

18 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560109 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

รหัสปก DVD G1160059 2 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

4 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

5 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

6 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

7 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

8 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

9 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

10 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณแ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดน้ันไป อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

12 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

13 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

14 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

15 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

16 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลแมมี่ √

17 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

18 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทยแ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

19 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชวีี ปฺอป ปองกูล;โอ฿ต ปราโมทยแ √

20 ชวงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานะ ทําไมหนาตาดู ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

21 บทสดุทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

22 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO √

23 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเป็นไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

24 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

25 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเป็นบางท ีที่ฉันน้ันทําอะไรให GETSUNOVA √

26 ทําดีไมเคยจํา หัวใจคนเราไมนานก็ลืม รองขออะไร COCKTAIL √

27 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

28 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

29 บินเขากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

30 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260028 ท้าซ้้า

วันที่วาง 07/12/2560 1 ไมมีปาฏิหาริยแ ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

2 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

3 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

4 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

5 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

6 นํ้าใตศอก สกายพาส X

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

8 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

9 ทําไดไง T_T X

10 โอเธอ สงกรานตแ รังสรรคแ X

11 แคไดรักเธอ 7 DAYS CRAZY X

12 มันไมงาย ทรงไทย X

13 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑแ X

14 คําตอบอยูที่เธอ อยาถามวาฉันจะอยูไดไหม วรวิทยแ สทิธิเสนา √

15 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

16 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟูา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

17 ตายดาบหนา ไมใชผูหยั่งรูหมูดาวและปฎิทนิคงไม LABANOON √

18 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเป็นจั๋งไดเ เสกสรรคแ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

19 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

20 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที LABANOON √

21 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

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

23 ขวัญใจเด็กเลี้ยงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

24 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอเ วงเชอรแ X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิตร็อกบ้าน ๆ 2

BEST OF THE YEAR 2017

หน้า 5/18



25 ที่อยูตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

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

27 เธอไมให เดอะซิน X

28 เคลียรแใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

29 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

30 พรุงน้ีไมมีเธอ วงพาโล X

31 ไมกลาบอกเธอ วงจําเป็นฯ X

32 คนถัดไป อยาใหฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

33 นานเทาไรก็รอ เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหนาฉันจะไดเจอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

34 ปั้นปึง เทดดี้ โลโซ X

35 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

36 ฟูายังฟูาอยู SMILE BUFFALO X

37 คนไมรัก คนอยูดวยกันทกุวันทําไมจะมองไมออก วง AROUND √

38 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

39 ปาใสหนา เธอทําไมไมเคยเขาใจ ทําไมไมเคย จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

40 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

41 เตลิด ZEAL X

42 อยาปลอยมือฉันไดไหม DAX ROCK RIDER X

43 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

44 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

45 พลังแสงอาทติยแ เห็นเธอมีนํ้าตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

46 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมคแ ภิรมยแพร;ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

47 เมื่อเธอไป ไมเคยคิดวาจะเร็วขนาดน้ี ที่รักเรา Rubber Duck √

48 ภาพทรงจํา Mahafather X

49 จะเป็นของเธอตลอดไป GHOST X

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260024 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

2 บเป็นหยัง กอง หวยไร X

3 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

5 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทยั √

6 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

7 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

8 รอยเลื่อน ตารแ ตจว. X

9 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

10 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

11 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

13 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

14 ถืกตอก เพชร สหรัตนแ X

15 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

16 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

17 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

18 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

19 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

20 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

21 สูบไหวอายยอมเจ็บ อารแต อุดทมุราช X

22 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

23 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

24 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวาฮัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษแ √

25 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

26 ฮักส่ําไดเอายกะถ่ิม เนสกาแฟ สะแบงบิน X

27 รั้วของชาติ สขิาดใจ ตารแ ตจว. X

28 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

29 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเป็นใคร แตรูสกึ ตาย อรทยั √

30 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

31 ทายที่สดุ...อายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษแ √

32 อายกอดเหงาเจากอดไผ ไอดิน อภินันทแ X

33 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมคแ ภิรมยแพร √

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

35 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

36 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

37 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษแ √

38 อายดีบพอ หรือนองพอบเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณแ ปากไฟ √

39 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

40 บอกหัวใจบใหคิดฮอด อารแต อุดทมุราช X

41 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

42 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

43 ชตัดาวนแ ดาวชดั เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

44 ใจหลนที่งานเลี้ยง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เป็นไฮไลทแ มนตแแคน แกนคูน;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมเพลงลูกทุ่งไทบ้าน อีสานมาแฮง 2
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45 เดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร อยามองหนาเดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร ลํายอง หนองหินหาว √

46 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

48 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทงิเปิด สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

49 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

50 ฮักบได แตลืมอายบลง ละฮูแกใจ วาการเป็นแฟนอาย เวียง นฤมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260029 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทยแ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

2 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชวีี ปฺอป ปองกูล;โอ฿ต ปราโมทยแ √

3 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลแมมี่ √

4 ชวงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานะ ทําไมหนาตาดู ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

5 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

6 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

8 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

9 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

10 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอ฿ต ปราโมทยแ √

11 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

12 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

13 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

14 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO √

15 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณแ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

16 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

17 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

18 ปาใสหนา เธอทําไมไมเคยเขาใจ ทําไมไมเคย จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

19 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

20 เตลิด ZEAL X

21 อยาปลอยมือฉันไดไหม DAX ROCK RIDER X

22 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

23 แคไดรักเธอ 7 DAYS CRAZY X

24 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑแ X

25 มันไมงาย ทรงไทย X

26 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

27 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

28 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

29 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

30 ที่อยูตรงน้ีก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

31 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

32 ปิดตาขางนึง ทรงไทย X

33 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

34 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

35 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

36 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปั้น Basher √

37 ฝืนใจ จั้ม Colorpicth X

38 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

39 ทรมาน Mahafather X

40 คนไมเอาถาน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

41 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

42 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป BLACKHEAD √

43 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

44 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

45 ระยะปลอดภัย ชวงเวลาดีๆ ที่เธอกับฉันไมตองกังวล วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ X

46 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมง ทกุขวด อพารแตเมนตแคุณปูา √

47 ทําดีไมเคยจํา หัวใจคนเราไมนานก็ลืม รองขออะไร COCKTAIL √

48 ความเชือ่ มันเกือบจะลม มันเหน่ือยมันลา BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

49 ยิ้มเขาไว โอ฿ะโอวแ..นํ้ามันก็แพงตองเปลี่ยนเป็น CLASH √

50 เรา #Our Song บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;POTATO √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260308 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

2 โหดเลวดี ถามเจาของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

3 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสยีขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

4 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

5 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

6 ภาพเธอยังไมชดั จะกี่ครั้งที่ฉันเฝูามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

8 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใดเ หามใจบใหคิดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

9 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

10 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

แกรมม่ีโกลด์ ลูกทุ่งฮิตโดนใจ

เพลงดังประจ้าผบั 3
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12 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชยัณรงคแ √

13 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

14 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

15 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

17 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

18 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

19 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

20 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

22 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

23 เดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร อยามองหนาเดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร ลํายอง หนองหินหาว √

24 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

25 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

27 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

28 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

29 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

30 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

31 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

34 อยากอยูในออมกอดเธอ ชวิีตผานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมรักก็ตองเลิก ก็รูตองเป็นอยางน้ัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

36 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

37 กําแพงชือ่เพื่อน ใกลแคเอื้อมมือ แตเหมือนฉันยืนอยู เปาวลี พรพิมล √

38 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

39 ยากกวารักคือลืม กวาคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

40 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตเา ภูศิลป √

41 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

42 วาสนาสัง่มาเจ็บ เมื่อวาสนาสัง่อายมานํ้าตาไหลหลน สมบูรณแ ปากไฟ √

43 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

45 ขอยฮักเจา แจน แหลน แจน แจน แหลน แจน เตเา ภูศิลป √

46 แมคาหนาคอม ก็เป็นแมคา พัฒนา มาอยูหนาคอม เปาวลี พรพิมล √

47 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

48 ฮักบได แตลืมอายบลง ละฮูแกใจ วาการเป็นแฟนอาย เวียง นฤมล √

49 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260310 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

3 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ผัวเกา หากวาเจาไดฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

6 เมียเกา หากวาอายไดฟังเพลงน้ี หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

7 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

8 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

10 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

11 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

12 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

14 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

16 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

17 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

18 คนนาฮัก..อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

19 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

20 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

21 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

22 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

23 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

24 ขออาง...คนเบิ๊ดใจ คําวาบวางคือขออางของคนเบิ๊ดใจ ดอกออ ทุงทอง √

25 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

27 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

28 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

29 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

30 คือเจาเทาน้ัน ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเป็น ไหมไทย ใจตะวัน √

31 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง
ลูกทุ่งกีตาร์หวาน อีสานออนซอน
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32 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาข้ีกระตาย ศร สนิชยั √

33 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

34 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

35 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา เอกพล มนตแตระการ √

36 นองเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

37 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคแจากสายคนหัวใจเศรา ศร สนิชยั √

38 เพลงหยังกะได วอนอายโฆษกผมคนหัวอกกลัดหนอง เอกพล มนตแตระการ √

39 ม.หก เทอมสดุทาย เพื่อนตเอกีตารแอยูริมนํ้าตก เทอมสดุ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

40 หอบใจมาโสเจ็บ เห็นหนาเมื่อวาน เจาโปรโมชัน่ดวย ศร สนิชยั √

41 อยูหมองใดเก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูที่ใดก็มีสญัญาณ เอกพล มนตแตระการ √

42 มองจันทรแวันคึดฮอด มองจันทรแบนฟูาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

43 หยาดเหง่ือเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตแตระการ √

44 ขอโทษแมลูกแพรัก กราบลงแทบตักลูกอกหักแลวเด฿ออีแม ศร สนิชยั √

45 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑแทหาร อายจับไดใบแดง มนตแแคน แกนคูน √

46 เทพีอีแต฿ก อายยินดีตอนรับถานองตกอับ ศร สนิชยั √

47 สญัญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟังขาว เอกพล มนตแตระการ √

48 คึดฮอดคืนฟังลํา น่ังกินกเวยเตี๋ยวชามเดียวกันคืนน้ันจําได เอกพล มนตแตระการ √

49 หนุมบานเฮา สาวโรงงาน ช.ไกลบานเฮาเป็นสาวโรงงาน ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

50 ไอหนุมชมุชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนแยังไปไตหนู ศร สนิชยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260026 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 เสยีแรง ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) X

2 แนใจเหรอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

3 ขอโทษ ตุย ธีรภัทรแ X

4 หัวใจรอคําวารัก กัน นภัทร X

5 คูคอง (Cover Version) ไขมุก รุงรัตนแ X

6 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

7 ใกลแคลมหายใจ แกม วิชญาณี เปียกลิ่น X

8 เสนหา (ละครเสนหาไดอารี่) ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร พรีน รวิสรารัตนแ พิบูลภานุวัธน X

9 เดียวดายกลางสายลม บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ X

10 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟ)ถาฉันตองการ น่ันคือจะตองได ไมวามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

11 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทกุททีี่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

12 ตองเลวใชไหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมมีใครสนใคร ชามุก สชุานันทแ √

13 แพเธอ (ล.เสนหา Diary แสบเสนหา) ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว และไมมี แกงสม ธนทตั √

14 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิต)เรื่องบังเอิญหรือวา ใครเขียนข้ึนมา บี้ สกุฤษฏ์ิ วิเศษแกว √

15 รักแทหรือแพใจ (ล.เสนหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันน้ี มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม ธนทตั √

16 พรหมลิขิตมั้ง โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

17 ละลายละลาย คริสตินา อากีลารแ X

18 รักก็คือรัก สงิโต นําโชค X

19 ไปดวยกัน (ซีรี่สแ Side by Side พี่นองฯ พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอลแฟ) X

20 เราจะยิ้มใหกัน อยูกับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

21 รักเธอตั้งนานแลว หากมองดวยสายตา ฉันแคคนผานมาทั่วไป รติพันธแ พันธแพินิจ √

22 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหน่ือยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

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

24 เลือกที่จะรัก(ซีรีสแ คุณแมวัยใส) มันเริ่มที่ใคร ยังไมแนใจ ฉันน้ันใหไป เจน รมิตา √

25 อยูไดไหม เธออยากบอกกันไหม อยากระบาย ลิซา(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA) √

26 ครั้งหน่ึงไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

27 อยาบอกวา วาน วันวาน X

28 ไมอยากฟังคําแกตัว นัท มีเรีย X

29 แคภาพลวงตา นํ้าชา ชรีณัฐ ยูสานนทแ X

30 เสยีใจไมยอมเสยีเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสกัวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

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

32 เหตุเกิดจากความรัก(Club Friday 7) อาจจะเจอเวลาที่ดี และบางคราวก็มีนํ้าตา รัดเกลา อามระดิษ √

33 พิมพแดวยมือ ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE X

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

35 ยิ่งหามยิ่งหว่ันไหว ZEAL X

36 เหตุผลที่มีชวิีตอยู(ซีรีสแMy dear loserถาเธอคิดวารักครั้งน้ีตองหยุดตรงน้ี ตอล วันธงชยั อินทรวัตร √

37 พูดไมไดสกัที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

38 กอน..พรุงน้ีจะมาไมถึง บางสิง่ก็อยูในใจลึกลึก บางอยางมัน S.D.F √

39 กวาจะรูใจตัวเอง (ซีรี่สแรุนพี่ 2) เสยีงของเพลงรักเกาที่ ที่มันวางเปลา นนน กรภัทรแ เกิดพันธุแ √

40 Change จิ๊บ ปิยธิดา X

41 ถาเธอมองที่ใจ ตอล วันธงชยั อินทรวัตร X

42 แฝง คําวารักที่มีใหเธอ มันอยูในทกุที่ จอนน่ี อันวารแ √

43 ความลับในใจ(เพลงประกอบซีรีสแ Sotus)แมพูดไมได วาเราตางคนก็รักกัน กัน อชริวิชยแ สาลิวรรธนะ;แอมป ภูริกูลกฤษฎแ ชศูักดิ์สกุ√

44 อะไรก็ไดในใจเธอ วันที่เธอเหน่ือยลาและมีนํ้าตา เธอคง มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

45 ถาเธอไมรู (ประกอบซีรี่สแ U-Prince) อยากจะยิ้มใหกับเธอเหมือนเดิม กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง √

46 ฝันไป...หรือเปลา (ซีรี่สแ U-Prince) ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝัน ฮั่น HUNZ IPH;โฟกัส จีระกุล √

47 กรุณามารบกวน ตองการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ ไอซแ ศรัณยู √

48 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

49 คําตอบที่ใชคือเธอ หากวาเธอ ไมแนใจ ในความสมัพันธแ ของเรา อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น) √

50 แจ็คผูฆายักษแ ฟักกลิ้ง ฮีโร;เตเา Sweet Mullet X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
เพลงดังหนังละครแห่งปี 2560
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เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560113 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปีก FLY √

2 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

3 พายุในใจ มันเป็นเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

4 บัวช้ํา นํ้าขุน เปิดฉากอยางเราใจ FLY √

5 ซึ้งใจจริงๆ เมื่อเธอตองการจะลืมฉัน FLY √

6 แมงูเอเย เธอคงยังเห็นเป็นเกมสนุก FLY √

7 2000 ผมก็อยูอยางน้ี ก็อยูอยางน้ี FLY √

8 โถเอย โอ฿ย โอย โอย โอย เธอทํายังไงก็ยอม FLY √

9 จะบาตาย แอบมองดูเขาอยูกับเธอตรงน้ันไกลไกล FLY √

10 มาลงที่ผมดีกวา ไมรูจะแคนใคร ไมรูจะโทษใคร FLY √

11 ฝาก ขอคุยหนอยไดไหม ขอคุยแคไมนาน FLY √

12 เรือจะจม คนจะไป ฉันก็เป็นอยางเรือลํานอย ที่ตองลอย FLY √

13 หันหลังชนกัน (ละครคูเดือด) ฟูาคะนองดังกองรองไกล ศัตรูตัวราย อี๊ด (FLY) √

14 คนใจงาย คิดนะ วาใจตัวเองมั่นคง เมื่อรักใคร อี๊ด (FLY) √

15 ไมเอาคืน เมื่อไดรู รู ฉันก็เขาใจ FLY √

16 ชวิีตเป็นของเธอ อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

17 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

18 หนาสวยใจเสอื ฉันคิดวาใจมันเคยแข็งแรง มันก็เคยแกรง FLY √

19 อยาโกรธฉัน เธอเดินออกไป ไมเคยหันมาดูใจฉันเลย FLY √

20 เกลียด เกลียดเวลาที่เธอเอาใจใส FLY √

21 ผมไมใชวัว ใครจะสัง่ไป ใครจะสัง่มา FLY √

22 ฟลายแมน (เพื่อนแบทแมน) รูไวเลยคนอยางผมไมธรรมดาหรอก FLY √

23 ไมเกี่ยวกับผม ผมไมฟัง เรื่องนินทากาเล เหมือนเทนํ้า FLY √

24 สโนไวทแ ก็เห็นเธอรวย ก็สวยและใจดี FLY √

25 อยางดีก็แคตาย ฆากันเสยีดีกวา ถาจะกรุณาอยาสงสาร FLY √

26 เพราะใคร ที่ทําอะไร อะไร ที่มันไมคอยคุน FLY √

27 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

28 คนข้ีอิจฉา ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน FLY √

29 เพลงที่ยังไมเสร็จ อยูที่ไหน ไหนใครเคยชวยเขียน FLY √

30 เสยีแรงเปลา [เงามรณะ] ฉันไมเคยเจ็บใจอยางวันน้ี FLY √

31 เตือนตัวเอง เตือนหัวใจตัวเอง อยายอมแพ FLY √

32 ยังไมไปไหน ถึงรักของเราจะจบลง ถึงแมจะเลิกกันไป FLY √

33 แมลง เสยีงรองก็ดังปีกมันบางใส FLY √

34 ไมตองบอก อาจบางทเีพราะฉันรูฉันจึงเขาใจ FLY √

35 อยากบอกใหรู อยากใหเธอเดินมาหาฉัน FLY √

36 ขอบใจมาก เธอจริงใจกับฉัน บอกสิง่หน่ึงใหรู FLY √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560115 ท้าซ้้า

วันที่วาง 14/12/2560 1 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

2 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

3 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

4 เรื่องข้ีหมา เจ็บจนได กับวันน้ี ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

5 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เป็นที่พักใจ Y NOT 7 √

6 ฉันไมยอม จับมือฉัน จับมือฉันไว บอกฉัน Y NOT 7 √

7 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา Y NOT 7 √

8 แสทําไม คนที่มันทิ้งเธอ มันไมใสใจ Y NOT 7 √

9 คนประหลาด ฝืด เจอแลวมันฝืด เจอแลวมันฝืด Y NOT 7 √

10 ขอบคุณครับ [ทรามวัยกับไอจก] คุณคนเดียว คุณคนเดียว Y NOT 7 √

11 รถพยาบาล รถพยาบาล รถพยาบาล รถพยาบาล Y NOT 7 √

12 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม Y NOT 7 √

13 เตาลานปี เกิดมานมนาน และก็อยูมานมนาน Y NOT 7 √

14 เชือ่แลวเชือ่เลย เชือ่แลวๆๆ เชือ่แลวละครับ Y NOT 7 √

15 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบ Y NOT 7 √

16 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน เหนง Y NOT 7 √

17 ทิ้งรักลงแมนํ้า เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

18 ไฟรางราง ไฟรางราง บนถนนเดิมเดิม Y NOT 7 √

19 เคยตายมาแลว ถาหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมแครแอะไร Y NOT 7 √

20 เสยีใจอยูแลว ฉันรูวาความผิดฉันที่ทํานะ Y NOT 7 √

21 เหน่ือย ทําไมเธอจึงรักเขามากมาย Y NOT 7 √

22 เห็นใจกันหนอย เห็นใจกันหนอย ฉันคอยเธออยู Y NOT 7 X

23 รักโงๆ รักฉันแลวทิ้งไป ทิ้งไป ไมไหวเลย Y NOT 7 √

24 อาฆาต หวงตัวของเธอเสยียังดีกวา อยามาสนใจ Y NOT 7 √

25 อ฿าย อาย อายมั้ยๆๆๆๆๆ คนน้ีแหละครับ Y NOT 7 √

26 แคมีเธอเป็นใชได พูดอะไร ชมอะไร ไมคอยเป็น Y NOT 7 √

27 จนแตเจเง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย Y NOT 7 √

28 ประมาณน้ีหรือเปลา แตกอนไมเคยเอาใจใคร Y NOT 7 √

29 แลวจะมามั้ย ฉันไมกินกาแฟ ฉันไมดมยาดม Y NOT 7 √

30 ดิ่งลงไป ปลอยเวลาใหมันเสยีไป Y NOT 7 √

31 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Y NOT 7 √

32 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ Y NOT 7 √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Signature Collection of Y Not 7

TRACK

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Signature Collection of Fly
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33 แสบหัวใจ แสบเขาไปถึงทรวง เมื่อเห็นนองควง เหนง Y NOT 7 X

34 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

35 คํามักงาย คําเดียวที่เธอคง Y NOT 7 √

36 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน Y NOT 7;FLY √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560121 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน เพลงบรรเลง √

2 ชวยรับที ก็เพราะ เธอไมฟังสกัครั้ง เพราะเธอ เพลงบรรเลง √

3 รักแทมีอยูจริง ซอนตัวเองมานานเทาไร จะไปกลัว Music Box √

4 ปีใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

5 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เพลงบรรเลง √

6 ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใชไหม เคยเป็นคนอยูไดคนเดียว ไมเคยจะ Music Box √

7 ตุ฿กตาหนารถ ฉันจะเป็นตุ฿กตาหนารถ ตอนเธอขับรถ เพลงบรรเลง √

8 แคคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะใหเธอใหความสําคัญ เพลงบรรเลง √

9 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟังคําน้ันซักวัน เพลงบรรเลง √

10 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทนแ แตเหมือนขางใน เพลงบรรเลง √

11 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ น่ังคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน เพลงบรรเลง X

12 True love? Where are you? ก็เคยไดยินใครพูดกันไว รักแทมันคืออะไร Music Box √

13 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

14 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก เพลงบรรเลง √

15 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร Music Box √

16 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เพลงบรรเลง √

17 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เพลงบรรเลง √

18 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝูาคอย เหมอลอย เพลงบรรเลง √

19 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เพลงบรรเลง √

20 ตอเวลา PAUL CHENARD √

21 พรุงน้ี...ไมสาย NICK LA FLEUR √

22 ใกลกันยิ่งหว่ันไหว ไมอยากเป็นคนอารมณแออนไหว ที่ไปรัก เพลงบรรเลง √

23 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลองไป เพลงบรรเลง X

24 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม NICK LA FLEUR √

25 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย เพลงบรรเลง √

26 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป เพลงบรรเลง √

27 ใหเธอ PAUL CHENARD √

28 เสยีดาย PAUL CHENARD √

29 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก Music Box √

30 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว Music Box √

31 ของขวัญที่วางเปลา เหมือนฉันไดของขวัญที่คนใหฉันในวันพิเศษ Music Box √

32 หยุดความคิดไมได กี่โมงแลว ไมยอมหลับไหล กี่โมงแลว Music Box √

33 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง Music Box √

34 ดูแลเขาใหดีดี ฉันไดพูดคุยกับเขาแลว ไดเจอะกับเขา Music Box √

35 ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ เพลงบรรเลง √

36 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560122 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล เพลงบรรเลง √

2 ปราสาททราย PAUL CHENARD √

3 ฝังไวในผืนดิน PAUL CHENARD √

4 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ NICK LA FLEUR √

5 ปาฏิหาริยแ KEIJU NAKAJIMA √

6 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชือ่ใจ บรรเลง GUITAR IN MOTION √

7 เพียงแคใจเรารักกัน PAUL CHENARD √

8 ฝัน..ฝันหวาน ไดแตฝันหวาน ไดแต บรรเลง GUITAR IN MOTION √

9 แผลในใจ PAUL CHENARD √

10 นอยไปอีกหรือ KEIJU NAKAJIMA √

11 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เดน อยูประเสริฐ √

12 เพื่อนไมทิ้งกัน เราเคยเกลียดกันเเมื่อ บรรเลง GUITAR IN MOTION √

13 ขอเป็นคนของเธอ จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ Music Box √

14 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททกุอยางใหเธอ เพลงบรรเลง √

15 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันน้ีที่ฉันไดเจอเธอ เพลงบรรเลง √

16 บอกรัก ทกุครั้งที่ฉันสบัสน คนหาวาชวิีตคืออะไร เพลงบรรเลง √

17 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร เดน อยูประเสริฐ √

18 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร เพลงบรรเลง √

19 บงบอก คอยทกุวันกวาตะวันจะไกลลับตา เพลงบรรเลง √

20 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย Music Box √

21 ฉันคนน้ีก็คน เห็นฉันเป็นตัวอะไร บรรเลง GUITAR IN MOTION √

22 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น NICK LA FLEUR √

23 ลองเชงิลองใจ PAUL CHENARD √

24 สญัญา PAUL CHENARD √

25 ปุานน้ี มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟูา เพลงบรรเลง √

26 แคบอกเสยีใจ เคยเห็นอยู เคยรักอยู เพลงบรรเลง √

27 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเป็นเพียง เพลงบรรเลง √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Cappucino Sunrise

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Never Forget

TRACK
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28 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงน้ี เพลงบรรเลง √

29 คืนสดุทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทกุที เพลงบรรเลง √

30 ขอเพียงที่พักใจ KEIJU NAKAJIMA √

31 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม เพลงบรรเลง √

32 เหลวไหล NICK LA FLEUR √

33 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เพลงบรรเลง √

34 เปลาหรอกนะ KEIJU NAKAJIMA √

35 คาใจ KEIJU NAKAJIMA √

36 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปื่อย อัลบั้มเพลงบรรเลง Bedtime √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260312 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

3 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

4 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

5 เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

6 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

7 หลอเลย(Acoustic Version) หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

8 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

9 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

10 แสงสดุทาย (น่ังเลน Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

11 หลุมรัก(Acoustic Version) ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง(Acoustic Version) ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

13 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

14 ไมเดียงสา (Another Version) สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

15 บอกสกัคํา(Acoustic Version) ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

16 สิง่ของ(Acoustic Version) ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

17 ฝุุน (Bravo Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

18 ความลับในใจ (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี GETSUNOVA √

19 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

20 ดาว (น่ังเลน เวอรแชัน่) ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน ปฺอป ปองกูล √

21 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สขุก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

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

23 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(Version Acoustic)ตนเหตุของความเสยีใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

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

25 รักแทอยูเหนือกาลเวลา Acoustic versionเวลาที่ลวงเลย น้ันทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

26 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี อัญชลี จงคดีกิจ √

27 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

28 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

29 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

30 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

31 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

32 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

33 รูสกึดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันน้ีไมมีเธอ NO MORE TEAR √

34 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

35 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวาฉันยังยิ้ม หัวเราะได BODYSLAM √

36 สดุที่รัก เพียงเวลาแคไมนาน ทําใหเราไดคุนเคย Retrospect √

37 ตอบ (Piano Version) หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

38 แชรแ (Share 2 Gether) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO;KLEAR √

39 แคกระจกกั้น (Acoustic Version) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

40 คูชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

41 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

42 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

43 คนมีเสนหแ(Acoustic Version) เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา มาตัง ระดับดาว √

44 รักไมตองการเวลา (Piano Version) ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

45 ชัว่ฟูาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

46 พรหมลิขิต (Piano Version) เหมอมองบนฟูาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

47 รักแท ดูแลไมได (Refresh) ความรักของเธอ เสยีงที่บอกฉัน POTATO √

48 ถาเธอหลายใจ ถาเธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

49 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

50 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลน Version) คนเราจะมีพรุงน้ีไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260025 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 บเป็นหยัง กอง หวยไร X

2 คูคอง กอง หวยไร X

3 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

4 คิดฮอดถ่ิน กอง หวยไร X

5 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

6 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

7 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

8 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

Grammy Acoustic Hits
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งแถวหน้า ฮิตมหาชน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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9 จากสําคัญ เป็นสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสดุหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทยั √

10 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

13 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

17 ผูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

18 17 สเิขา ลําไย ไหทองคํา X

19 ดื่มเหลามันขม ดื่มนมเถอะพี่ ลําไย ไหทองคํา X

20 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

21 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

22 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

23 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทกัแคอยากถามวาเป็นยังไง มนตแแคน แกนคูน √

24 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

25 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

26 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

27 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

28 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

29 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

30 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

31 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตนแ X

32 อายตายสไิหนําบ เพชร สหรัตนแ X

33 เขาตายสฮิักอายบ เพชร สหรัตนแ X

34 ฆาใหตายอายกะฮัก เพชร สหรัตนแ X

35 แชงใสซอง เพชร สหรัตนแ X

36 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

37 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

38 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

39 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

40 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

41 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

42 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

43 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

44 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

45 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

46 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

48 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

49 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

50 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเป็นจั๋งไดเ เสกสรรคแ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

2 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

3 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

4 ไมสําคัญอะไร เธอวาเราก็ถูกใจกัน แคคนที่ถูกชะตา NATURAL SENSE √

5 ฉันไมมี T_T X

6 ปิดตาขางนึง ทรงไทย X

7 แฟนคนใหม วงกลม X

8 คนเย็นชา สกายพาส X

9 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

10 โกหกหนาตาย T_T X

11 ฟังเขาใจแตไมรูสกึ รัก คําน้ีเธอแปลวาอะไร ถาแปลวา 7 DAYS CRAZY √

12 ถึงเวลาตองเรียนรู ถาฉันไมลืมตาข้ึนมา ก็ไมตองรับรู ทราย ฟาเรนไฮธแ √

13 หามใจไมใหคิดถึง หนาวเมื่อไหร จําไดไมลืมวาเธอกับฉัน NATURAL SENSE √

14 เธอเกงเรื่องลืม ฉันเกงเรื่องจํา เชือ่คนใจงายก็มีแตเหน่ือยหัวใจ 7 DAYS CRAZY √

15 จะหยุดเวลาไดไหม อาการของเธอมันฟูองวามีอะไร โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

16 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

17 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

18 ทําซากอะไร สกายพาส X

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

20 ชวยตัวเอง วงกลม X

21 นํ้าใตศอก สกายพาส X

22 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

23 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

24 รอไมได วงกลม X

25 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

26 ใจหมา T_T X

27 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

28 ตองรอหรือตองลืม ก็เขาใจที่เธอ ขอใหเราหางกัน ทราย ฟาเรนไฮธแ √
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29 คําตอบอยูที่เธอ อยาถามวาฉันจะอยูไดไหม วรวิทยแ สทิธิเสนา √

30 นับดาวดวยกันไหม คืนน้ีเธอรูสกึเหมือนกันไหม มันเหงาจน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

31 คนไมรัก คนอยูดวยกันทกุวันทําไมจะมองไมออก วง AROUND √

32 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอเ วงเชอรแ;เดวิด อินธี X

33 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม;แสน (นากา) X

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

35 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

36 เธอเทาน้ัน เห็นตัวเธอน่ังซึมดูเหงา แสน (นากา);ตาโอเ วงเชอรแ √

37 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

38 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

39 ทบัไมรอง ทองไมรับ วง L.ก.ฮ. X

40 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

41 ซื้อทกุเลข ยกเวนเลขที่ออก ซื้อทกุเลข ยกเวนเลขที่ออก เจาพอก็ชอ็ค แชม แชมรัมยแ √

42 นองสาวคนลาสดุ เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมยแ;วงกลม √

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

44 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

45 ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ขอบใจที่คิดถึง แตบอกเลยวาฉันไป แสน (นากา) √

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

47 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

48 อยาหลอกกันนะ ก็หลอกกันไป ก็หลอกกันมา ไท ธนาวุฒิ √

49 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทวัรแไหมฮะ แสน (นากา) √

50 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เดี๋ยวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมยแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260031 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 ชวงน้ี (Karma) Hey เธอทําอะไรมานะ ทําไมหนาตาดู ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

3 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทยแ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

4 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชวีี ปฺอป ปองกูล;โอ฿ต ปราโมทยแ √

5 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลแมมี่ √

6 มันเป็นใคร I Alright POLYCAT X

7 กอนฤดูฝน The TOYS X

8 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

9 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

10 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธแ พลพล √

11 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO √

12 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

13 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

14 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

15 ครั้งหน่ึงไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสญัญา KLEAR √

16 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

17 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

18 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณแ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

19 รักแทหรือแพใจ (ล.เสนหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันน้ี มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม ธนทตั √

20 รอปาฏิหาริยแ ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

21 หัวใจรอคําวารัก กัน นภัทร X

22 แนใจเหรอ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

23 ปาใสหนา เธอทําไมไมเคยเขาใจ ทําไมไมเคย จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

24 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

25 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

26 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

27 ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเขาไป ในความรักที่เราตางเขาใจ กวาง AB NORMAL √

28 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

29 ทําดีไมเคยจํา หัวใจคนเราไมนานก็ลืม รองขออะไร COCKTAIL √

30 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

31 ไมมีปาฏิหาริยแ ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

32 ทกุดานทกุมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชือ่อยางน้ัน Potato √

33 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟูา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

34 โอเธอ สงกรานตแ รังสรรคแ X

35 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

36 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสกัอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

37 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

38 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

39 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทองฟูา BODYSLAM √

40 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันลมลง อีกครั้งที่ตองทกุขแ The Yers √

41 รองนํ้าตา GREASY CAFE' X

42 หนังสอืเลมเกา ชาติ สชุาติ (The Voice) X

43 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา(ฆ.75ปีไทยประกัน) จะเกิดอะไรพรุงน้ีฉันเองไมรูซักอยาง Jetset'er √

44 แคไดเป็นคนสดุทายที่เธอคิดถึง Pause X

45 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปูุจเาน ลองไมคแ PMC X

46 ปลอยไวอยางน้ัน Musketeers X

47 ทดลองใช เธอไมตองเกรงใจ ความรักที่ฉันใหไป ปั้น Basher √

48 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
Music All Hits 3

TRACK
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49 เปล฿า ตน ธนษิต X

50 รักก็คือรัก สงิโต นําโชค X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560102 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

3 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

4 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

5 เธอมีฉัน ฉันมีใคร (Another Version)บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

6 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

7 หลอเลย(Acoustic Version) หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

8 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

9 ยินยอม (น่ังเลน เวอรแชัน่) เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน 25 Hours √

10 แสงสดุทาย (น่ังเลน Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

11 หลุมรัก(Acoustic Version) ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

12 ผิดทั้ง 2 ทาง(Acoustic Version) ขม ฝืนอารมณแที่มี สถานะในวันน้ี กวาง AB NORMAL √

13 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

14 ไมเดียงสา (Another Version) สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

15 บอกสกัคํา(Acoustic Version) ปลอบใจตัวเองวาไมเป็นไร ไมเป็นอะไร กะลา √

16 สิง่ของ(Acoustic Version) ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

17 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี อัญชลี จงคดีกิจ √

18 ยามเมื่อลมพัดหวน (น่ังเลน เวอรแชัน่) จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน POTATO √

19 เธอ อยูไกลจนสดุสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

20 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

21 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

22 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

23 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

24 รูสกึดี (Acoutic Version) ไมตองคิดเลยถาในวันน้ีไมมีเธอ NO MORE TEAR √

25 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

26 เจ็บจนวันน้ี อาจจะเห็นวาฉันยังยิ้ม หัวเราะได BODYSLAM √

27 สดุที่รัก เพียงเวลาแคไมนาน ทําใหเราไดคุนเคย Retrospect √

28 ตอบ (Piano Version) หากวาเธอกําลังมองฉันอยู แตเธอยัง Sweet Mullet √

29 แคกระจกกั้น (Acoustic Version) ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

30 คูชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560118 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝูามองมานาน ไมโคร √

2 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

3 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 หมื่นฟาเรนไฮตแ ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

5 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

6 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

7 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

8 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

9 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

11 รูไดยังไง เขาออกจริงใจ ไมคิดหลอก อําพล ลําพูน(หนุย) √

12 รักปอนปอน ตัวฉันคนอยางตัวฉันใครจะมาสนใจ ไมโคร X

13 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

14 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชวิีตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

15 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

16 บอกมาคําเดียว ฉันเป็นแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

17 รุนแรงเหลือเกิน จากวันน้ีไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

18 อยากจะบอกใครสกัคน หนใดที่ใจเหงา ทกุคราวที่เราทอ ไมโคร √

19 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

20 นึกหรือวาไมรู อุตสาหแทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

21 บอนทําลาย จะไปก็ไป อยามาใหพบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

22 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม ไมโคร √

23 ลองเชงิลองใจ สิง่ที่ฉันทําใหทกุสิง่ น้ันเป็นความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหน่ึง ไมโคร √

25 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

26 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทกุอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

28 คิดไปเองวาดี เคยคิดไปตั้งไกล เคยคิดไวกอน ไมโคร √

29 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

31 สรุิยคราส ทองฟูาไกลโพนครอบคลุมจรดทกุแหง ไมโคร √

32 สมนํ้าหนา..ซาสแ..นัก ทกุๆ ครั้งเวลามีใครมาเตือน ไมโคร √

33 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา ไมโคร √

34 อู฿ดกับแอ฿ด พอตื่นตอนเชาก็โทรถึงกัน ไมโคร √

35 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง

Grammy Acoustic Hits
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Signature Collection of ไมโคร
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36 จริงใจซะอยาง เป็นเพราะเราสองคน ไปกันดวยดี ไมโคร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560009 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู วสนัตแ โชติกุล √

2 หองของฉัน ไฟหัวเตียงสลัว มองเห็นไดทั่ว วสนัตแ โชติกุล √

3 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ X

4 คนไรราก คนจรไรราก มงคล อุทก X

5 โลกา โคมา เฉลียง X

6 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สรุสหีแ อิทธิกุล √

7 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเป็นทกุขแ อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

8 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

9 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลองไป วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

10 สงูสดุสูสามัญ เทยีรี่ สทุธิยง เมฆวัฒนา X

11 คนเดินดิน อารักษแ อมรศุภศิริ (เปู) X

12 วิงวอน ศุ บุญเลี้ยง X

13 ทะเลใจ เหมือนชวิีตไดผานเลยวันแหงความฝัน ยืนยง โอภากุล X

14 กาม วง ตาวัน X

15 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเป็น เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

16 ทกุขแไมเวนวันราชการ เชามาก็เป็นทกุขแ อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

17 ศิลปินปุา จรัล มโนเพ็ชร X

18 แผนดินของใคร TAIROCK X

19 บุษบา Modern Dog X

20 สรุิยคราส ทองฟูาไกลโพนครอบคลุมจรดทกุแหง ไมโคร √

21 ร่ําลา ธรรณธร X

22 6 ตุลาคม 2519 พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

23 วาสฎิฐี มาโนช พุฒตาล X

24 อีกทไีดไหม Soul After Six X

25 สองมือ (Arboreal) จองดูมือทั้งสอง ที่เป็นรอยเป็นริ้ว พงษแพรหม สนิทวงศแ ณ อยุธยา √

26 หลอน BLACKHEAD X

27 สาธุชน คาราบาว X

28 มีอะไรยั่งยืน สายลมโชยไปไหนใครจะรูบาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 ไอหนู คาราบาว X

30 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

31 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

32 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

33 เมืองนํ้าตา เสยีใจ เศราใจ กันทั้งวัน SMILE BUFFALO √

34 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

35 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟูา ขีดมาแลว สรุสหีแ อิทธิกุล √

36 กอดฉันไว ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป บรรจบ พลอินทรแ √

37 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

38 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเป็นไรไป Y NOT 7 √

39 ฉันไมใช ปฺอบ The Sun X

40 คน หุนยนตแ ตนขาว คนคนหน่ึง หุนยนตแตัวหน่ึง จอหแน รัตนเวโรจนแ √

41 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟูา BUDOKAN √

42 เลาสูกันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

43 Stay Cools บิลลี่ โอแกน X

44 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

45 ตะกรา ดอกไม ใบเฟิรแน รังสรรคแ ไชยา X

46 บินเอย บินเอย ฉันจะบิน ตามแรงลมจะพา FLY √

47 มากไปหรือเปลา ธีรแ ไชยเดช X

48 คืนที่ดาวเต็มฟูา ปลอยใหใจเขาขางตัวเองทกุที ปราโมทยแ วิเลปะนะ X

49 คนลาฝัน คาราบาว X

50 Live and Learn บอย โกสยิพงษแ X

51 พูดไมเต็มปาก หยิบดอกไมข้ึนมาดม หยิบเอาการแด ปาลแมมี่ √

52 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามนํ้าตาริน พลพล √

53 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

54 โลกหมุนดวยความรัก CRESCENDO (คายนอก) X

55 กอนหินกอนน้ัน เคยมีใครสกัคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

56 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชโิร √

57 แดดหาย บรรณ สวุรรณโณชนิ X

58 EMOTION ตั้งแตหัดเดินเริ่มยืน สญัชาตญาณพร่ําบอก CLASH √

59 Ta Lueng feat.Nara ขอผมจับ ขอผม touch (อยาทําทะลึ่งbaby) Thaitanium;นรา ชมภูนิช (AMY) √

60 Begins ดวงคน ก็เหมือนดวงดาว ใครวา Big Ass √

61 สมภารเซงโบสถแ คาราบาว X

62 บางระจันวันเพ็ญ คาราบาว X

63 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสดุลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

64 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

65 นํ้าตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝืน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

66 สวิงสวาย จิดา X

67 ปรากฎการณแ รักเหมือนเป็นหนังสอืที่ตองอาน อนาคตคือ ตุล ไวฑรูเกียรติ X

68 เรื่องเลาจากสายนํ้า ชาตรี คงสวุรรณ X

69 เงินลาน(Million) Modern Dog X

ช่ือศิลปิน
บันทกึเพลงดี 30 ปี สีสันอะวอร์ด

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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70 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

71 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

72 ปรากฎการณแผีเสือ้ กลวยไทย X

73 ขอบคุณ The Begins X

74 นาฬิกา นาฬิกายังเดินหมุนไปไมหยุด พีระพัฒนแ เถรวอง X

75 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

76 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร BODYSLAM √

77 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

78 Rock Star Syndrome โอ Rock Star เดินไปทางไหนตองนาสนใจ ปาลแมมี่ X

79 ชลุมุน ไซโคสลิม X

80 ฝัน Slot Machine X

81 พระอาทติยแทรงกลด Slot Machine X

82 หลงวัฒนแ คาราบาว X

83 ศพสดุทาย พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

84 แนนอนคือไมแนนอน ฟูาดูหมนเหมือนฝนจะตก แตในความ กะลา √

85 หยุดเวลา หมาก ปริญ สภุารัตนแ X

86 ความรุนแรง อารักษแ อมรศุภศิริ (เปู);The Pisatband X

87 Archimedes Boy imagine X

88 โอนอยออก(O-Noi-Oog) Modern Dog X

89 พายุสายฟูา จิรศักดิ์ ปานพุม X

90 ไมมีที่ไหนทํากัน จิรศักดิ์ ปานพุม X

91 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

92 ใครจะรู Liberty X

93 ปี่จุม สนุทรี เวชานนทแ X

94 ติดเชือ้ stubborn X

95 วันน้ีเมื่อปีกอน(Today,Last Year) Modern Dog X

96 เรื่องธรรมดา ธีรแ ไชยเดช X

97 คนบาป(Sinner) Chanudom X

98 รอยตอ MATINIMARE X

99 ยิ่งกวา ผลลัพธแ - X

100 รถไฟขบวนแหงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูแหงใด? PARADOX √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260331 ท้าซ้้า

วันที่วาง 21/12/2560 1 เรา #Our Song บนโลกแหงความจริง ทกุสิง่ชางวุนวาย BODYSLAM;Potato;POTATO √

2 ยินยอม เกิดมาก็เป็นคนหน่ึง เมื่อกอนก็เคยเป็นหน POTATO √

3 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

4 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสกัอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

5 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

6 เลนของสงู รูวาเสีย่ง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

7 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

8 อยากไดยินวารักกัน (ภ.อยากไดยินวารักฯสิง่ที่ฉันไมรู สิง่ที่ฉันไมคอยรู DA endorphine √

9 หนังสอืรุน (ละครซีรี่ยแ เพื่อนเฮี้ยน ฯ) เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ COCKTAIL √

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

11 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา The Yers √

12 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี อุลตรา ชวด...! √

13 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ZEAL √

14 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา PARADOX √

15 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน ธรรพแณธร ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา √

16 ก็เคยสญัญา ก็เคยสญัญา เป็นมั่นเป็นหมาย อัญชลี จงคดีกิจ √

17 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม) √

18 ฝากรอยเทา เธอเป็นคนที่เดินมาเหยียบ กะลา √

19 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ CLASH √

20 ดาวประดับฟูา (ละครขามเวลาหารัก) เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

21 ใจสัง่มา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี แอ฿ด คาราบาว √

22 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง แสตมป อภิวัชรแ เอื้อถาวรสขุ √

23 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป BLACKHEAD √

24 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป ติ๊ก ชโิร √

25 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน สงิโต นําโชค √

26 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี อัญชลี จงคดีกิจ √

27 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา ชาชา ริตแตา รามณรงคแ √

28 วัวลืมตัว คิดไปทําไมหลง สนิุสา สขุบุญสงัขแ(ออม) X

29 เกิดมาแครักกัน (ล.เหนือเมฆ2)Acoustic V.และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป หมาก ปริญ สภุารัตนแ √

30 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ ETC √

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

32 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันน้ี เป็นวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

33 บัวช้ํา นํ้าขุน เปิดฉากอยางเราใจ กะลา √

34 ยอมรับ เรื่องระหวางเราน้ัน ใครก็มองวาฉันผิด AB NORMAL √

35 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน CLASH √

36 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันที่แสนเหน่ือย กะลา X

37 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ AB NORMAL √

38 คนไมมีสทิธิ์ อยูอยางคนไมมี I-ZAX √

39 คนที่ฆาฉัน (ภาพยนตรแ 5 แพรง) รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั NOLOGO √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
พ่ีน้องร้องเพลงร็อก
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40 เมื่อรักฉันเกิด ก็เป็นคําถามอยูขางใน อาจเป็นเพราะ POTATO √

41 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย กะลา;CLASH √

42 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ PARADOX X

43 มาเหล็ก เธอเห็นฟูารอง ฟูาคะนองน้ันไหม อุลตรา ชวด...! √

44 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

45 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด CLASH √

46 คนสดุทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน POTATO √

47 ทิ้งรักลงแมนํ้า(ล.เลือดตัดเลือด) เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Potato √

48 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง กะลา √

49 คงเดิม (น่ังเลน Version) กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน POTATO √

50 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √
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