
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560030 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2560 1 เพชฌฆาตพายุนางฟูา(ANTI-GRAVITY)อู฿ววววหแ...แมมันจะสงูจะยากเย็น LOMOSONIC √

2 นอง...นอง?(SPICY BEEF NACHO) เฝูารอ ในค่ําคืนเหน็บหนาวแสนจะทรมาน LOMOSONIC √

3 ทางที่ลมผาน (VERANDA) แสงไฟยังสะทอน ฟูายังคงเปลี่ยนสี LOMOSONIC √

4 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

5 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

6 หลอก (NAIVE) ฉันหลงกล ในอารมณแของเธอ LOMOSONIC √

7 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

8 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันน้ีวาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

9 มีแคเราสองคน (TRIP) ทิ้งทกุอยาง ออกจากความวุนวาย LOMOSONIC √

10 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปฺอด Moderndog √

11 หากโลกน้ีไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงน้ี ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชยั อุชชนิ √

12 BLOODPUMP! อา หา อา ห฿า ฮา LOMOSONIC √

13 แสงไฟไมจําเป็นในความมืดมิด(NO WISH)วันที่ความฝัน ไมเป็นดั่งฝัน ความมืดมน LOMOSONIC √

14 แคนรักอสรพิษ (RAINBOW BOA) ถาจะทํารายไดโปรดอยาออมมือ LOMOSONIC √

15 SORRY (ZERO GRAVITY) แลวก็จบลง ที่การจากลา แมจะพยายาม LOMOSONIC √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

3 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

5 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

7 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

9 เป็นเพื่อนไมได หัวใจอยากเป็นแฟน คนอยากเป็นแฟน ทําไมไดเป็นแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

11 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดเนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทยั √

13 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

15 เบอรแโทรน้ีมีแฟนหรือยัง เจาของเบอรแน้ีมีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

16 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

17 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

18 เลาสูหลานฟัง น่ังเบิ่งเทยีนชยัที่จุดไวหนารูปในหลวง ตาย อรทยั √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260068 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดยแ..แฟนกันแควันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม ชาติ สชุาติ (The Voice) X

2 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีรแ X

3 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลแมมี่ √

4 ฉันจะฝันถึงเธอ (ภ.20ใหม ยูเทริแนวัยฯ)เมื่อตะวันลับลา ฟูาก็หมองมืดหมน ใหม ดาวิกา √

5 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

6 ที่วาง Pause X

7 ฉันอยูตรงน้ีขางๆเธอ (ภ.I MISS YOU)เธอรูใชไหม คนอยูตรงน้ีขางเธอ KLEAR √

8 ความหมายที่หายไป(ภ.Fathers) ลมหายใจเคยมีความหมาย เพราะเธอ ณัฐ ศักดาทร √

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

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

11 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

12 บุษบา Modern Dog X

13 สบายดี คิดคิดไวแลวก็เลยไมเสยีใจ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ X

14 พอ Slot Machine X

15 อยางนอย (ภาพยนตรแปิดเทอมใหญฯ)มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

16 ยินดีที่ไมรูจัก (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ไมรูวาเธอเป็นใคร ไมรูวาฉันเป็นใคร 25 Hours X

17 ตาสวาง Modern Dog X

18 ก็มันเป็นอยางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

19 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

20 ขานอยสมควรตาย (ภ.ตีสาม คืนสาม 3D)โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปใหคน ทกุคน COCKTAIL √

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

22 แฟนฉัน จิตใจตรงกันผูกพันธแรักใหม ศิริศิลป โชติวิจิตร X

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

Lomosonic / Anti gravity @ B2S
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงฮิต..กีตาร์หวาน ไผ ่พงศธร-ต่าย TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงดังหนังร้อยล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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23 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

24 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

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

26 คนที่ฆาฉัน (ภาพยนตรแ 5 แพรง) รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั NOLOGO √

27 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสยีใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล DA endorphine √

28 เธอจะรักฉันไดไหม(ภ.รักสดุทาย..ปูายหนาเธอนารักไมตองสงสยั คิดถึงทไีรก็เพอ INSTINCT √

29 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

30 Hormone Groove Rider X

31 ขอมือเธอหนอย (ภ.พี่มากพระโขนง) อยากจะจับมือกับเธอ มาริโอ เมาเรอ;พงศธร จงวิลาศ;ณัฏฐพงษแ ชาติพงศแ√

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

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

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

35 ลอง(Try) Singular X

36 ไกลแคไหน คือ ใกล (ภ.TIMELINE จดหมาย..)พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน เจมสแ จิรายุ;เตย จรินทรแพร จุนเกียรติ √

37 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร PEACEMAKER √

38 มากกวารัก (ภาพยนตรแเการักที่เกาหลีฯ)กอนเคยเหงาเคยรูสกึเหวหวา ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

39 ยอม นภ พรชํานิ X

40 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน ปาลแมมี่ √

41 เยียวยา Sin X

42 ประโยคบอกเลา GREASY CAFE' X

43 อยากไดยินวารักกัน (ภ.อยากไดยินวารักฯสิง่ที่ฉันไมรู สิง่ที่ฉันไมคอยรู DA endorphine √

44 ขอรอง แดน วรเวช ดานุวงศแ X

45 รักเธอทั้งหมดของหัวใจ ทกุครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ ใจมันคอยบอก Pause X

46 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

47 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรแความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟูา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

48 สดุสายตา GREASY CAFE' X

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

50 ไมตางกัน 25 Hours X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560016 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 กอนตาย เราทกุคนก็คงรูวันเกิด แตมีสกักี่คน Big Ass √

2 191 LABANOON √

3 รับไมได Oblivious √

4 เกิดมาเพื่อสิง่น้ี Ritalinn √

5 ใหรักคุมครอง BODYSLAM √

6 หัวใจในกํามือ Basher √

7 สดุขอบ Peak √

8 ประกันชัน้ 3 LABANOON √

9 ทา ดม อม เชด็ Big Ass √

10 ระยะสายตา Oblivious √

11 พรุงน้ีรวย LABANOON √

12 เจี๊ยวจ฿าว Big Ass √

13 Bodyslam ถามใครใครก็บอกใหถอนตัว BODYSLAM √

14 นมสด LABANOON √

15 Negative Oblivious √

16 Good Bye Big Ass √

17 ยาม LABANOON √

18 ทําไมไหว Harem Belle √

19 ผมไมสู BODYSLAM √

20 สงูสดุสูสามัญ Ritalinn √

21 Continue Oblivious √

22 Go On LABANOON √

23 ศักดิ์เอเย Big Ass √

24 โอกาส Peak √

25 สตั้นทแแมน LABANOON √

26 กาวแรก Harem Belle √

27 Stupid Breakfast in bed √

28 กากี Big Ass √

29 ภัยธรรมชาติ Oblivious √

30 อารียแ LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259576 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 ฝนเดือนหก ยางเขาเดือนหกฝนก็ตกพรําพรํา รุงเพชร แหลมสงิหแ X

2 คืนฝนตก อยูดีๆ นองหาวาพี่โกหก รูไหมนํ้าตา รุงเพชร แหลมสงิหแ X

3 ฝนตกฟูารอง ถึงฝนจะตกถึงฟูาจะรอง รุงเพชร แหลมสงิหแ X

4 พระอินทรแเจาขา พระอินทรแเจาขา เทวดาขอรับ รุงเพชร แหลมสงิหแ X

5 ไอดินกลิ่นสาว รุงเพชร แหลมสงิหแ X

6 แลวแตวาสนา พี่บอกแลววาแลวแตวาสนา รุงเพชร แหลมสงิหแ X

7 นํ้าลงเดือนยี่ ยางเดือนสบิเอ็ดนํ้าเริ่มไหลนอง รุงเพชร แหลมสงิหแ X

8 ขนมจีนนํ้ายา รุงเพชร แหลมสงิหแ X

9 ข้ีเหรก็รัก รุงเพชร แหลมสงิหแ X

Best of Music Bugs Vol.1
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมเพลงดัง หอมไอดิน...กล่ินทุ่ง
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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10 น่ังคิดนอนคิด รุงเพชร แหลมสงิหแ X

11 รักมาหาปี รักมากอนใคร ขืนชาไป ศรเพชร ศรสพุรรณ X

12 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

13 เสยีนํ้าตาที่คาเฟุ เรารักกันอยูดวยกันสองคน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

14 อภัยใหเรียม ศรเพชร ศรสพุรรณ X

15 ขาวไมมีขาย ศรเพชร ศรสพุรรณ X

16 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

17 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว ศรเพชร ศรสพุรรณ X

18 ไอหวังตายแน ไอหวัง ตายแน ตายแน ไอหวัง ศรเพชร ศรสพุรรณ X

19 มอเตอรแไซคแทําหลน แฟนของใครมอเตอรแไซคแทําหลน ศรเพชร ศรสพุรรณ X

20 นํ้าตาไอหนุม โอตีเล็ง เตงตุม เตงตุม ศรเพชร ศรสพุรรณ X

21 สาละวันรําวง นอยออนแอน...แมนมิ่งสาวสวรรคแ ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

22 สายเปลสายใจ ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

23 แตงเถาตาย ตั้งแตรังสติไปจนติด ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

24 ฟังขาวทดิแกว ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

25 รวยเขาแน รวยนะรวยเขาแน ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

26 แบงสมบัติ ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

27 หนุมนารอนาง เมื่อถึงเดือนเมษา ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

28 อีลุ฿บตุ฿บปุอง ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

29 ใสกลอนหรือเปลา ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

30 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ไวพจนแ เพชรสพุรรณ X

31 เมียพี่มีชู เมียพี่มีชู ชาวบานรูหรือเปลา ชาย เมืองสงิหแ X

32 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา นองมา ชาย เมืองสงิหแ X

33 นํ้าน่ิงไหลลึก น่ันอะไรๆนะน่ันอะไร ชาย เมืองสงิหแ X

34 มันยกรอง มันยกรองฝักทองแตงไทย ชาย เมืองสงิหแ X

35 สบิหาหยกหยก นามเจาระบือน่ีนะหรือคือดาวบานนา ชาย เมืองสงิหแ X

36 ลูกสาวใครหนอ ผูกสมัครรักนองมานาน ชาย เมืองสงิหแ X

37 แมสือ่แมชกั เจาขุนเคืองพี่เรื่องไร ดูนอยอกนอยใจ ชาย เมืองสงิหแ X

38 กาคาบพริก โอแมบัวแรกแยม... ชาย เมืองสงิหแ X

39 เล็บมือนาง เล็บจิกหยิกซ้ําย้ํายวนยั่วชาย ชาย เมืองสงิหแ X

40 ฉันรักเธอ อัดอั้นตันใจจะพูดออกไป ชาย เมืองสงิหแ X

41 ชมรมเลขเด็ด สมาชกิมีทั่วประเทศ ชมรมเลขเด็ด เพลิน พรหมแดน √

42 บอลไทยไปบอลโลก ไทยแลนดแ สู สู ไทยแลนดแ สูตาย เพลิน พรหมแดน √

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

44 อวยพรผิดงาน วันน้ีเป็นวันมงคล เชญิแขกทั้งตําบล เพลิน พรหมแดน √

45 หน่ึงตําบลอลเวง กํานันเพลินเชญิประชมุ คืนน้ีหน่ึงทุม เพลิน พรหมแดน √

46 งาน งาน งาน งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสขุ เพลิน พรหมแดน √

47 คนชางคิด คิดกอนทําอยาทํากอนคิด เพลิน พรหมแดน √

48 โอลิมปิกไทยแลนดแ โอหะโอหะโอ โอวะโอ โอลิมปิกเกม เพลิน พรหมแดน √

49 ฮาไฮไทยเจริญ โลกตะลึง ทึ่งในฝีมือ ยกโขยงมาตื้อ เพลิน พรหมแดน √

50 นํ้าใจไทย คําวานํ้าใจ อยูในหัวใจคนไทย เพลิน พรหมแดน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260043 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

2 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

5 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

6 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

7 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

8 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

10 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

11 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

12 รักแฟนเกามากเทาไร จะรักแฟนใหมใหมากกวเป็นเธอไดไหม เขามาดามใจฉันที เจมสแ ชนิกฤช √

13 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเป็นแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

14 เหตุผลที่ฉันตองรักเธอ ทกุวันเธอพาคําวารักมายืนใกลๆ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

15 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

16 ชวิีตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชวิีตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

17 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

18 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

19 ตั๋วอายเป็นคนสดุทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

21 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

22 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

23 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

24 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

25 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมคแ ภิรมยแพร √

27 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษแ √

28 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

29 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

แกรมม่ีโกลด์ ซูเปอร์ฮิต ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 เสยีงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรแน้ีมีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

31 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทยั X

33 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมคแ ภิรมยแพร √

34 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

35 โสด เจ็บมาตั้งกี่หน กับคนมีเจาของ เจมสแ ชนิกฤช √

36 นะคะ..รอหนอย กรุณาฟังเพลงกอนนะ เดี๋ยวจะมา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

37 พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

38 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

39 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

40 รูหรือเปลา ใครเขาคิดถึง ทางโนน รอนหนาวยังไงปุานน้ี รัชนก ศรีโลพันธุแ √

41 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

42 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

44 ฝันอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแแคน แกนคูน √

45 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทยั √

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

47 นองเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

48 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

49 อยูไหน ไหน ไหน อยูไหน ไหน ไหน ไหน ไหน อยากรูจริงๆ ตั๊กแตน ชลดา √

50 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260056 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แกวบัวสาย √

3 วันน้ัน..วันน้ี..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝุฝัน บิลลี่ โอแกน √

4 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

5 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสยั √

6 ออนซอม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได สามารถ พยัคฆแอรุณ √

7 เสยีมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

8 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

9 โดน โดน..ตองอยางง้ี อรพรรณ พานทอง √

10 ไมบอก ไมบอก ฉันไมบอก ไมบอก ไมบอก ถึงรู กวาง(กมลชนก โกมลฐิต)ิ √

11 รัก..โลกาภิวัตนแ ก็ยังรักคน ๆ หน่ึง และก็ยังซึ้ง ชาคริต แยมนาม √

12 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะนอย สนิจัย หงษแไทย(เปลงพานิช) √

13 ขาวนอกนา ฉันคือขาวนอกนา นันทนา บุญ-หลง √

14 เกิดแตตม ชวิีตคนเลือกเกิดไมได ตางกันไป เสกสรร ชยัเจริญ(หนุม) √

15 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟัง นัท มีเรีย √

16 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

17 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน นุสบา วานิชอังกูร √

18 ไมใชฉัน [โซดากับชาเย็น] ไมใชฉัน คงไมใชฉัน ไมไดเป็น เก็จมณี พิชยัรณรงคแสงคราม √

19 เกลียดความหว่ันไหว ขมใจเอาไว อยาไปหลงมีใจ กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

20 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

21 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟังบางคํา อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

22 กันและกัน [สามหนุมมุมสบาย] เมื่อวันเวลาลวงเลย รอบตัวเรา ทรงสทิธิ์ รุงนพคุณศร(ีกบ);ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง)√

23 ไมมีขอแม อยูกับเธอ ตองทนทานไดทกุอยาง ยุทธพิชยั ชาญเลขา √

24 ไมอยากกลับบาน ดวงตะวันก็ลับ ดาวก็จับเต็มฟูา เพ็ญพักตรแ ศิริกุล √

25 เป็นฉันไดไหม เป็นฉันไดไหม วันน้ี ที่ตัวเธอไมมีใคร สนิุสา สขุบุญสงัขแ(ออม) √

26 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

27 โลกแหงความฝัน [จุดนัดฝัน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝัน ใหม เจริญปุระ √

28 ฉันไมมีเวทมนตรแ(ละคร เจาแมจําเป็น)ไมมีอะไรคูควร ไมมีอะไรเขากัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

29 แครัก...ก็พอ [ดาวพระศุกรแ] เก็บบางสิง่อยูในหัวใจ เก็บมันอยู สวุนันทแ คงยิ่ง √

30 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู คัทลียา แมคอินทอช √

31 ไมใชเรื่องบังเอิญ (ละครรายริษยา) น่ีมันเป็นแคเพียงเรื่องบังเอิญใชไหม พรชติา ณ สงขลา √

32 แคเธอรักฉัน เฝูาถามตัวเอง เรื่องเดิมเดิมเรื่อยมา ทาทา ยัง √

33 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรูสกึใหม อลิสา อินทสุมิต(ยูยี่) √

34 ยังรอเพียงเธอ อดทนอยูตรงน้ีเพียงคนเดียว นัท มีเรีย √

35 เพื่อเธอ คนที่มืดมน คนหน่ึงคนที่ไมสําคัญ ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

36 วันน้ีที่รอคอย เกิดมาชาติน้ี ดวยศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

37 ชวิีตเปื้อนฝุุน เติบโตและใฝุฝัน อรพรรณ พานทอง √

38 ผูกพัน [ปีหน่ึงเพื่อนกันฯ] ฉันเดินอยางอางวางกับทศิทาง ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง);ปฏิภาณ ปฐวีกานตแ(มอส)√

39 อยากหยุดตะวันไวที่ปลายฟูา ทองฟูาที่กวางใหญอยูไกลและสงูเหนือดิน ศักดิ์สทิธิ์ แทงทอง (แทง) √

40 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน นันทดิา แกวบัวสาย √

41 รักหลอก ๆ หลอกใครสกัคนหน่ึง อาจจะดูเหมือนวางาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

42 ยังรักกันอยูใชไหม ยังจําฉันไดหรือเปลา เกริกพล มัสยวาณิช(ฟลุ฿ค) √

43 คําเดียวก็รู [คูกรรม] วันน้ีเธอไดมาหาและพูดจาอยางวกวน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

44 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทรแ สจัจกุล √

45 เธอคือคนไหน (ละคร คน2คม) อยูๆ จะรักก็รัก มาบอกมาทําใหชืน่ใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

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

47 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

48 วังนํ้าวน วังนํ้าวน..วันนํ้าวน วังนํ้าวนสายชลวนเชีย่ว ใหม เจริญปุระ √

49 จุดนัดฝัน จากจุดน้ัน ที่เราไดผานไดคนหา เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

80's Star ดาราจับไมค์
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50 วันหน่ึง วันน้ี [วันน้ีที่รอคอย] วันคืนที่ผานไปน้ัน เจ็บปวดเสมอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260044 ท้าซ้้า

วันที่วาง 09/03/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

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

4 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

5 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ผูสาวเกา เมยแ จิราพร X

7 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟูาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

8 อยากตื่นพรอมกัน แวะมากอดฉันวันละครึ่งคืน ดวงจันทรแ สวุรรณี X

9 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

10 พระเอกหนาใหมในใจเธอ ตุม จานกรอง X

11 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

12 สบิขวางทางฮัก แม็คกี้ ฤทธิศร X

13 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

14 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

15 สตรีหมายเลข ๑ ใหเป็นที่หน่ึงแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษแ √

16 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

17 วัยทนียโสธร โอ...เฮาโอ...เฮาโอ...เฮาโอ อั้ม นันทยิา X

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

19 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

20 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

21 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

22 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทยั X

23 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

24 อยากยอเจาดม หน่ึง รุงทวิา X

25 ครั้งหน่ึง..ที่บึงกาฬ ครั้งหน่ึงที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษแ √

26 อยาใหเมียรู มนตแสทิธิ์ คําสรอย X

27 อยาใหผัวรู อัมพร แหวนเพชร X

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

29 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

30 สรุป หน่ึง รุงทวิา X

31 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 อยากโทร.หาใจสขิาด อั้ม นันทยิา X

33 คนนาฮัก อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

34 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

35 อยากมีใครใหคิดถึง น่ังมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทรแ สวุรรณี √

36 พบรักที่ตากฟูา ตุม จานกรอง X

37 ทาแปูงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกไพร เปาวลี พรพิมล √

38 ปิดปรับปรุงหัวใจ..ชัว่คราว หลิว อาราดา (อาจารียา) X

39 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

40 เอิ๊งเอย (ล.ลิเก฿ลิเก) พูดจาก็เหมือนลิเก (โอ฿ เย) เปาวลี พรพิมล √

41 นองใหมใน ม.รัก เพิ่งเรียนจบชัน้ ม.ศ. ยังไมเหมาะ อั้ม นันทยิา X

42 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

43 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตแสทิธิ์ คําสรอย √

44 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

45 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

47 ข่ีเกเงไมลืมเกวียน เสยีงเพลงเกรียวกราว เห็นดาวเคียงเดือน เปาวลี พรพิมล √

48 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทยั X

49 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา)สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

50 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260045 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

2 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

3 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

4 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

5 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

6 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

7 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

8 เขาเหงาแตอายเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

9 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง พี สะเดิด √

10 อินแฮง ...ใจอายยังฮักบมีเปลี่ยนแปลง ไอดิน อภินันทแ X

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

12 บาวกีตารแยืม ไอดิน อภินันทแ X

13 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

14 กีตารแหยอกสาว ไอดิน อภินันทแ X

15 แฟนเขาที่เราคิดฮอด สามวันดีสีวั่นมีเหงา ก็คือใจเราที่หลง พี สะเดิด √

16 พรอมจะไปกับอายบ ไอดิน อภินันทแ X

ลูกทุ่งฮิตติดตลาด ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งคู่ฮิต พี สะเดิด-ไอดิน อภินั
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17 รักจัง ไมมีสิง่ใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทกุวัน พี สะเดิด √

18 ฮักนองคือเกาแตทิ้งเขาบลง ไอดิน อภินันทแ X

19 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

20 ตั๋วกันจอๆ กะแมนน่ันแหลว แนวนองเปลี่ยนใจ ไอดิน อภินันทแ X

21 คนอะไรก็ไมรู เป็นคูกันแลว เขาวาไมแคลวกันหรอก พี สะเดิด √

22 อยาบังคับใหรับปาก ไอดิน อภินันทแ X

23 หนุมขอนแจน เป็นหนุมแจนขอน ขะหยอนเวาไทย พี สะเดิด √

24 มอเตอรแไซคแคืนเพ็ญ ไอดิน อภินันทแ X

25 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

26 ยอมรับคนเดียว ไอดิน อภินันทแ X

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

28 ฮักสาวเมืองเลย ไอดิน อภินันทแ X

29 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อน้ีไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

30 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน ไอดิน อภินันทแ X

31 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

32 บอกสาวกอยใหแหน ไอดิน อภินันทแ X

33 อยากตกเป็นแฟนของเธอ เป็นหนุมข้ึนมา ก็อยากมีคนรูใจ พี สะเดิด √

34 แอบจูบรูปจอย ไอดิน อภินันทแ X

35 เอาใจชวยดวย Message แอบกดสง Message เล็ดลอดเขาไป พี สะเดิด √

36 ฝากใจกับสายฝน ไอดิน อภินันทแ X

37 อยูกับใครก็ไมหายเหงา เธอก็ไกล งานก็หนัก อุนไอก็หาง พี สะเดิด √

38 ขอเรียกเธอวากําลังใจ ไอดิน อภินันทแ X

39 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสยีง พี สะเดิด √

40 หลายคนที่พบ ขอจบที่เธอ ไอดิน อภินันทแ X

41 หัวใจหมานตั๋ว อกหักคราวน้ีนับเป็นเทื่อที่สบิสอง พี สะเดิด √

42 บไดโทร.ออนแลวนอนบหลับ ไอดิน อภินันทแ X

43 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

44 ลืมคิดฮอดกันละบ ไอดิน อภินันทแ X

45 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุงเร็ว พี สะเดิด √

46 สวัสดีนองสาว ไอดิน อภินันทแ X

47 หนอนเฝูาไห อยูใกลๆ...แตบไดกิน ไดแคดมกลิ่น พี สะเดิด √

48 โพดแถะนอ ไอดิน อภินันทแ X

49 เห็นแลวเฉยไว เห็นแลวก็เฉยไว เอาเห็นไหม พี สะเดิด √

50 ยานผูสาวบมัก ไอดิน อภินันทแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260029 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

2 คนนาฮัก อกหักบคือ เป็นตาฮักกะดอ เจ็บเป็นอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

3 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

4 จดหมายฉบับสดุทาย เกษม คมสนัตแ X

5 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

6 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

7 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

8 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหน่ึงที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมคแ ภิรมยแพร √

9 เก็บไถข้ึนลาน ความรูพอเพียงแคชัน้ป.4 เกษม คมสนัตแ X

10 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคแบแนนกระเปา ศร สนิชยั √

11 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

12 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

14 ไดรักก็พอ เกษม คมสนัตแ X

15 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

16 แครแดวยหรือนอง แครแดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแแคน แกนคูน √

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

18 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

19 พี่ผิดอะไร เกษม คมสนัตแ X

20 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ศร สนิชยั √

21 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

22 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมคแ ภิรมยแพร √

24 นํ้าตาคนเลว เกษม คมสนัตแ X

25 ลูกจางขอรอง เห็นวาไดเปรียบกะอยาสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

26 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

27 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

28 นองมีผัวแลว สองขาคูน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

29 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

30 สรุป สาวแย เจติยา X

31 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทยั √

32 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

33 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

34 ฝากไวในใจอาย สาวแย เจติยา X

35 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

36 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

5 หนุ่ม 5 สาวลูกอีสาน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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37 ผูแพขอแคเบอรแ เมื่อสทิธิ์ของใจ บ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

38 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

39 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

40 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

41 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคแกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษแ √

42 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

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

44 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

45 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

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

47 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

48 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดน้ี...ขอจงฟังเอาถอน ฟังกลอนนองสวิา ดอกออ ทุงทอง √

49 ลําแคน..อยากเซาเป็นโสด บัด..น้ี ขอคนฟังเหนียวแนน เสยีงลําแคน กานตอง ทุงเงิน √

50 ผัวขอยเป็นเมียเขา สาวแย เจติยา X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0259573 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

2 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

3 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

4 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

5 17 สเิขา ลําไย ไหทองคํา X

6 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

7 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สนิชยั √

8 นาทงใหญ มดสม นาคามิเดีย X

9 วัยทนียโสธร โอ...เฮาโอ...เฮาโอ...เฮาโอ อั้ม นันทยิา X

10 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

11 ไปไลแย จาสง ร็อคออนซอน X

12 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

13 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

14 ควายอายใหญบ เมยา X

15 ขอเซียกควายอาย อรธิดา นาทาม X

16 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สนิชยั √

17 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

18 เขามีอะไรกันแลว เขามีอะไรกันแลว สิน้แววเสยีแลว สําราญ บุญลาภ X

19 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรแติดตอ มนตแแคน แกนคูน √

20 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

21 เมียเกาเจาบสอนดิ มิ้น มินตรา X

22 เมียหาว จาสง/บัญชา/แฟรงคแ/มนตแสทิธิ์ X

23 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสยีงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

24 สาวชาวนาครวญ เสยีงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษแ X

25 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชญิ นองนาง มนตแแคน แกนคูน √

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

27 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

28 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

29 สดุเหงา บุญตา เมืองใหม X

30 สาวซํานอย ไชโย/จาสง/อาทติยแ/ไอดิน X

31 สบายบรื๋อ สบายบื๋ออะฮืออะฮือ สบายบื๋อ ดวงพุงเร็ว พี สะเดิด √

32 เจาหญิงลําซิ่ง เวทชีวิีตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทยั √

33 เป็นจั่งใดเละบัดน้ี อยากสถิามใจนองนาง มันเกิดอีหยังข้ึน ไหมไทย ใจตะวัน √

34 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

35 ดื่มเหลามันขม ดื่มนมเถอะพี่ ลําไย ไหทองคํา X

36 มันมากับความเมา ไชโย/ตุม/จาสง/มนสทิธิ์ X

37 เหลาจเา ในโลกน้ีไมมีหัวใจใครแนนอน พี สะเดิด √

38 ผัวฉัน ฝน ลัดดาวัลยแ X

39 ปาผัว คนอิหยัง มาเป็นตาซัง กะดอ รูป บ หลอ สมภาร อัมพรพงษแ √

40 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทยั √

41 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

42 สกิันบอาย แพท สนุารักษแ X

43 คือวาสบิหลายใจ หนูนา ทริาพร X

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

45 อยาใหแครแขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทยั √

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

47 จิ๊กโกเหาเกิบ ถอดไวหมองน่ีจําได..จําได เกิบคูใหม ไหมไทย ใจตะวัน √

48 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

49 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

50 จุดเทยีนเวียนวน จุดเทยีนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอเย รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560022 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

รวมเพลงอีสาน...ม่วนคัก ม่วนหลาย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมฮิต PARADOX X 20 YEARS AFTER TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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3 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

4 Honey Bee รักเธอ(Honey Honey Bee)เมื่อวาน PARADOX √

5 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

6 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

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

8 ขอ ทกุขแทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

9 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริยแขีดชะตาชวิีตฉันใหม PARADOX √

10 เศษ หยุดใจพักลงกอน มันออนลา เหลือเกิน PARADOX √

11 รุง มอง...รุงทอแสงทอง ตัดเสนขอบฟูา PARADOX √

12 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

13 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

14 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟูาดูงาม PARADOX √

15 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

16 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

17 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอมันหดมันยอยมันเสือ่ม PARADOX √

18 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟูา PARADOX √

19 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทติยแลวงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

20 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

21 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

22 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

23 มันใหญมาก ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร PARADOX;DA endorphine √

24 ร.ด. Dance สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

25 นองเปิ้ล สวัสดีครับ นองเปิ้ลอยูมั๊ยครับ PARADOX √

26 เป็นวัยรุนมันเหน่ือย เคาบอกใหทํา เคาบอกใหดู เคาบอกวาดี PARADOX √

27 3 มิติ แดเธอ...ผูเป็นทกุอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

28 รถไฟขบวนแหงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูแหงใด? PARADOX √

29 พรุงน้ี (ล.เน้ือคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงน้ี ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

30 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ชตัดาวนแ ดาวชดั เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

2 คําวาฮักสะกดเป็นชือ่เธอ คําวาฮักในหัวใจอาย สะกดจั่งใดเ เตเา ภูศิลป √

3 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตเา ภูศิลป √

4 จงไวใหอายแหน จงไวแหน เหลือไวแหน..จงไวให เตเา ภูศิลป √

5 ความเกายังเวาบจบ วาโอละหนอ ความเกา ที่สองเฮา เตเา ภูศิลป √

6 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตเา ภูศิลป √

7 ขอยฮักเจา แจน แหลน แจน แจน แหลน แจน เตเา ภูศิลป √

8 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

9 น้ิวนางวางบ อยากจะดูน้ิวโปูงวางไหม อยากจะดู เตเา ภูศิลป √

10 ใกลแคไหนก็ไกลเสมอ หลักกิโลเพิ่นปักไว ไปฮอดไสกะฮู เตเา ภูศิลป √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260069 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

2 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

3 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

4 Honey Bee รักเธอ(Honey Honey Bee)เมื่อวาน PARADOX √

5 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู PARADOX √

6 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

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

8 ขอ ทกุขแทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

9 ใครสกัคน อยากจะขอปาฏิหาริยแขีดชะตาชวิีตฉันใหม PARADOX √

10 เศษ หยุดใจพักลงกอน มันออนลา เหลือเกิน PARADOX √

11 รุง มอง...รุงทอแสงทอง ตัดเสนขอบฟูา PARADOX √

12 กอดฉันไว (ภาพยนตรแสามชกุ) ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป PARADOX √

13 ปลายสายรุง เธอ..เธออยูแหงไหน? แหงนมองดูทองฟูา PARADOX √

14 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

15 ทาส เธอ เธอเคยรักฉันรึเปลา PARADOX √

16 บอลลูน เหลาบอลลูนมันลอยกันอยูในฟูาดูงาม PARADOX √

17 เธอที่รัก ชวัูบ ๆ ๆ ๆ โวว ๆ ๆ ใครเคยเพอรําพัน PARADOX √

18 มองตา ฮู..ลัลลา..มองตา มองกันใหลึกเขาไป PARADOX √

19 มีแตเธอ มีแตเธอ มองใหลึกลงไปที่ PARADOX √

20 จิ๊บ ร.ด. ร.ด.เด็กไทยผมเกรียน ไปเรียนก็ PARADOX X

21 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมสแ... PARADOX √

22 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอมันหดมันยอยมันเสือ่ม PARADOX √

23 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟูา PARADOX √

24 ไฟ เปลวเพลิงในดวงตาทวีความรุนแรง PARADOX √

25 ไซโค คุมคลั่ง โวยวาย ตั้งแตฉันไดพบเธอ PARADOX √

26 หลุมศพปลาวาฬ ดวงอาทติยแลวงหลอกจันทรา ในความฝัน PARADOX √

27 หรรษาราตรี Shake your body Sahake your body PARADOX √

28 ซักซี้ดนึง (ภ.SuckSeedหวยข้ันเทพ) อกหักซ้ําๆก็เจ็บมาซ้ําซอน กับความพายแพ PARADOX √

29 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

เต๋า ภูศิลป์ ชุดที่ 1 จ่งหัวใจไว้ให
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

PARADOX X 20 YEARS AFTER
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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30 ลอง อยามัวแตคิด อยามัวแตฝัน ยังไมไดลอง PARADOX √

31 ทางที่เลือก ไดฟังถอยคําที่คนพูดกัน วาในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

32 มันใหญมาก ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร PARADOX;DA endorphine √

33 ร.ด. Dance สวัสดีนักศึกษาวิชาทหาร กระผมพันโท PARADOX √

34 นองเปิ้ล สวัสดีครับ นองเปิ้ลอยูมั๊ยครับ PARADOX √

35 กลิ่นโรงพยาบาล กลิ่นโรง..โรงพยาบาล..กลิ่นลาง.. PARADOX √

36 ก็มีแคน้ัน ก็มีแคน้ัน ที่ฉันทําได แคแตงเพลงรัก PARADOX √

37 ทามกลาง ทามกลางอากาศรอน ทามกลางความ PARADOX √

38 เรดิโอ โอ..เรดิโอ เปิดเพลงรักเราใหปวดใจ PARADOX √

39 คูควร อยาโกหกฉันเลย พูดความจริงออกมา PARADOX √

40 เป็นวัยรุนมันเหน่ือย เคาบอกใหทํา เคาบอกใหดู เคาบอกวาดี PARADOX √

41 Beautiful love (ละครวิวาหแฮาเฮ) โสดมานาน โดดเดี่ยวบนคาน เป็น PARADOX √

42 สงรักสงยิ้ม หลายคนบีบตัวเองในความทกุขแ มองแต PARADOX √

43 3 มิติ แดเธอ...ผูเป็นทกุอยาง จะมีฉันรอคอย PARADOX √

44 รถไฟขบวนแหงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูแหงใด? PARADOX √

45 ทะเลแสนหวาน ทะล...ผูกใจสองเรา..หมูเกลียวคลื่น PARADOX √

46 ไก (คนขายไก) ไก มั๊ยครับไก ซื้อมั๊ยครับ PARADOX X

47 ไอศกรีม ไอศกรีม..หัวใจฉันเป็นอยางไอศกรีม... PARADOX √

48 พรุงน้ี (ล.เน้ือคู The Final Answer) ไมรูวาวันพรุงน้ี ไมรูตองนานแคไหน PARADOX √

49 รสชาติแหงความรัก สิง่ที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

50 เพลงสดุทาย เพลงน้ีเธอไดยินไดฟังหรือเปลา PARADOX √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260057 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

2 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

3 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชวิีตก็ยังวุนวาย พลพล √

4 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

5 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

6 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

7 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟังบางคํา อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

8 ฉันยังอยู สิง่ตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน อชติะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงคแ) √

9 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

10 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัตแ โชติกุล √

11 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

12 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซึ้ง มาชา วัฒนพานิช √

13 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชวิีตเจอกับปัญหา พลพล √

14 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

15 แคน้ี...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตนแ กิ่งไทร √

16 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

17 ไมตองบอก อาจบางทเีพราะฉันรูฉันจึงเขาใจ FLY √

18 คําสามคํา (รักในรอยแคน) ฝันน้ันเคยเหมือนจริง ทิ้งใหเราทกุขแทน พลพล √

19 เธอยังอยู ยังจําทกุคําที่บอกกับฉัน ขอใหรักกัน มิคกี้ √

20 ถนนสายน้ี และถนนสายน้ีก็ดูเงียบเหงา ใหม เจริญปุระ √

21 หยุดมันเอาไว ใจคนทกุคนมันดิ้นรน อําพล ลําพูน(หนุย) √

22 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสมีา √

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

27 วันน้ีมีแตเธอ กับชวิีตทกุวันที่มันพนผาน ศักดา พัทธสมีา √

28 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

29 เจากางเขน ตื่นแตเชาเจากางเขน มาชา วัฒนพานิช √

30 อยามองฉันเป็นคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

31 วางหัวใจไวไกลตัว เคยพบใครที่ทําใหใจไหวหว่ัน ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

32 เหน่ือย ปลดปลอยเธออยางที่ขอ จะไมฉุดเธอตอไป DOUBLE YOU √

33 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

34 กุมภาพันธแ คงเป็นที่ฟูาเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา PETER CORP DYRENDAL √

35 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

36 หนังสอืรุน เปิดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

37 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

38 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

39 ดูโงโง เหตุการณแมันผานไป สิง่ที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

40 เติมนํ้ามัน รูไหมเวลาเธอไมอยู มาชา วัฒนพานิช √

41 อยากใหเธออยูตรงน้ี (Light) ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

42 อยากเกิดเป็นเธอจริงจริง ไมรูวาเธอทําไดไง ฉันไมอยากจะเชือ่ PETER CORP DYRENDAL √

43 หวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเราทน พลพล √

44 รักเธอสดุหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ สหรัถ สงัคปรีชา(กอง) √

45 Hey Hey อาจดูกวนตาไปหนอย และอาจใชถอยคํา TAXI √

46 ชวิีตเป็นของเธอ (Acoustic) อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

47 ชัว่ฟูาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

48 ชายคนหน่ึง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

49 เบาเบา ไดหรือเปลา ตกลงใหเราสองคน จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ) √

TRACK ช่ือเพลง
GMM GRAMMY Rock Acoustic 90's

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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50 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260061 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 ความลับในใจ (น่ังเลน เวอรแชัน่) ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี GETSUNOVA √

2 รักอยูรอบกาย Pause X

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

4 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทยีรแ X

5 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

6 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

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

9 อยูตอเลยไดไหม สงิโต นําโชค X

10 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);ลุลา √

11 มาทนัเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟูารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐแ ถาวรวงศแ √

12 MUSIC LOVER (ซีรีสแไดอารี่ตุ฿ดซี่สแ) ลองเก็บตัวเงียบ เหน่ือยมามาก เผาเพชร เจริญสขุ;ธงชยั ทองกันทม √

13 MAI WAI LEAW Thaitanium X

14 Love me,Touch me,Kiss me มองเห็นเธอแลวโอ โอว babe มองทั้งคืน BANKK CA$H √

15 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

16 ลั้นลา เรื่องที่แลวๆเธอจงลืมมันไป ก็แค ชนิวุฒ อินทรคูสนิ (ชนิ);ปรีติ บารมีอนันตแ;โอปอลแ √

17 รูยัง ตน ธนษิต X

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

19 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Calories Blah Blah √

20 จุดสดุยอด GiFt My Project X

21 SNAP INK WARUNTORN X

22 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป Mild;POLYCAT √

23 ราชสหีแกับหนู เต็น ธีรภัค;สงิโต นําโชค X

24 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

25 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);DA endorphine √

26 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สพุล พัวศิริรักษแ (เบล) √

27 คนที่อยูหลังเธอ รูไหมวาเธอ กําลังโดนฉันจับ เธอนะ Mariam Grey √

28 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

29 ปลอย แปูงโกะ X

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

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

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

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

34 รักแบบไมตองแอบรัก เอารูปใสลงมือถือ พิมพแขอความไมไดสง นท พนายางกูร √

35 ไมอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบางไหมไมนอน ตองน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

36 กุญแจที่หายไป ฉันเคยเอาแตกลัว ไมคบใคร ปิดตัวเอง ปาลแมมี่ √

37 ไมมีอะไรที่เป็นไปไมได (Possible) วันที่ฟูาดูไมคอยเป็นใจอาจทําให ลุลา;Singular √

38 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

39 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ ETC √

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

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

42 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ แปูงโกะ √

43 ทะเลสดีํา(Cover Version) ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง กันตแ;แพรวา X

44 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

45 10 Things หน่ึง ฉันตองใชแวนตาสเีทา เอาไว วรรธนา วีรยวรรธน √

46 Summer Hippie ฉันไมรูวาเขาจะรีบไปไหนกัน เห็นเขา รวมศิลปิน √

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

48 ความหมายที่หายไป(ภ.Fathers) ลมหายใจเคยมีความหมาย เพราะเธอ ณัฐ ศักดาทร √

49 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีสแ U-Prince)เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชยั อินทรวัตร √

50 ฉันมาบอกวา Season Five X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260062 ท้าซ้้า

วันที่วาง 16/03/2560 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

3 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

4 กรุณาฟังใหจบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมยแ √

5 อาว บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

6 Cinderella Tattoo Colour X

7 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

8 เจ็บจุงเบย คาวบอย feat.Mr.Bryan X

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

10 ขอใจเธอคืน มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยวก็มา TIME √

11 เรี่ยมเรเรไร เป็นบุญที่ทําใหมาพบเธอ ดลใจใหเราได SYAM √

12 กเวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยแวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

13 ไมหลอขอแฟน เกิดมาซวย มันไมรวยไมหลอ มันก็ทอ TAXI √

14 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

15 ไมใชณเดช ผิดที่ฉันมันไมหลอ เธอน้ันมาลอวาฉัน วงกลม X

16 โสดไมซิง บุญชม X

หอบเพลงรักไปพักร้อน 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงว้าวของเด็กแว้นซ์
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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17 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

18 Very สบาย หนุม สมศักดิ์ X

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

20 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

21 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

22 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

23 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

24 ที่เดิม เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทําอะไร POTATO √

25 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆ)กี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

26 ยินดีที่ไมรูจัก (ภาพยนตรแกวน มึน โฮ)ไมรูวาเธอเป็นใคร ไมรูวาฉันเป็นใคร 25 Hours X

27 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

28 มนุษยแลองหน อยูที่ไหนละความรัก อยูที่ไหนละคํา Yes'sir Days √

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

30 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 ศึกษานารี มายิ้มใหฉันทกุวัน ไอฉันก็เขินทกุที LABANOON √

32 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

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

34 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

35 รายๆ Mahafather X

36 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

37 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

38 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

39 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

40 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

41 คงไมทนั สงกรานตแ รังสรรคแ X

42 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเป็นคนรัก ZEAL √

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

44 สวนทาง วง กางเกง X

45 ไปเลย T_T X

46 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป BLACKHEAD √

47 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

48 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

49 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

50 เธอเป็นแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟูาก็ทาสดีํา และสิง่ที่ กะลา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260049 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

2 นองตายสใิหนําบ ดอกหญา ถ่ินลําพอน X

3 เซาฮักละบอ กานตแ ทศน X

4 สอยอายใหลืมเขา เจมสแ เสีย่วหนาใหม X

5 ความรูรอบเอว ออยเลอรแ X

6 14 กุมภา ดอกหญา ถ่ินลําพอน X

7 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย เลง ศรันยกันยแ √

8 ถ่ิมอายบลง มิ้นทแ ศศิกาญจนแ X

9 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

10 บตองลืมเขา แตอยาเซาฮักอาย เบส ธีระวัฒนแ X

11 ไปนําเขาสา เจมสแ อนันตแ X

12 กําลังสลิืมได แบงคแ ศุภกร X

13 ฮักที่แสนดี เจากะยังบเห็น ยังบเห็น โอเย กูแคน School X

14 จะโกะ (จับกบ) ฟูาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เดี๋ยวก็ตก ซาราห เปา √

15 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนที่ไหนแล ตนคูน อนันตา X

16 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ เจมสแ จตุรงคแ √

17 เบอรแโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรแโทรอาย ลับเฉพาะ สม พฤกษา √

18 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

19 ชมรมสาวประเภทสอง ฝน ลัดดาวัลยแ X

20 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน นูเแวเว ศิรินันทแ √

21 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

22 รักอันตราย เสยีดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

23 สฮิักอายจนเซาหายใจ ยุภา กาฬสนิธุแ X

24 บอกใหไปกับเขา ดุย เชยีงรัมยแ X

25 ฮักแฮงแพงหลาย นํ้าฝน ภัชฎาพร;พงษแ ไชยันตแ X

26 ยังฮัก กูแคน School X

27 บอกใจวายังรอ อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

28 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย เจมสแ จตุรงคแ √

29 สใิหเฮ็ดจั่งใดเ เตย ปลายนา X

30 ดอกหญาในปุาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสแเกา เกา กลาง พักตรแสคุนธแ √

31 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได สม พฤกษา √

32 ผัวปลอม แกน ธนพล X

33 อวยพรผัวเกา เจไดเ ไหทองคํา X

34 เหมิดแฮงฮัก นันทแ ธนากร X

35 หอยโคราช โอละหนอ พี่ชายเอเย เคยไดยินกันบางไหม ซาราห เปา √

36 ฟันเด็ก ฟันเด็กฟันเด็กมันด.ี..ฟันเด็กฟันเด็ก สเตฟาน √

อีสานอินดี้ ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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37 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

38 ขายสมัมะปิ เย เย พริกแหงหอมแดงกระเทยีม ซาราห เปา √

39 ฮักโสตาย กราบลาแมไวกอน คั่นบไดกลับมามื่อน้ี วง แทนไท X

40 รักแทอยาไดแครแขอมูล ตนคูน อนันตา X

41 นองบดีหรืออายคิดมีใหม ติ๋ว ธิติยา X

42 อยูกับเขาอยาเวาถึงอาย มิน พิณทอง สวัสดี X

43 เป็นไดแคคนคิดฮอด สายแนน ญาณัจฉรา X

44 ไผนอกใจใหฟูาผา สม กุลธิดา สวัสดี X

45 ใจพัง นันทแ ธนากร X

46 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหมๆ คันแกมอายดอกใหมๆ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

47 ของข้ึน โอย พี่นองเอย...แมนหยั๋งนอ... สเตฟาน √

48 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

49 ขาขาวสาวใสยีนสแ พิณ ภูวนันทแ สวัสดี X

50 ถามขาวสาวแมฮาง เจมสแ เสีย่วหนาใหม X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260088 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

2 คนตีเหล็ก สบูไฟใหแรงเรายกมันข้ึน สรุชยั จันทมิาธร √

3 ชาวนา แฮมเมอรแ X

4 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

5 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟูา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

6 ดอกไมใหคุณ ขอมอบดอกไมในสวนน้ีเพื่อมวลประชา สรุชยั จันทมิาธร √

7 ฝากเพลงถึงเธอ เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม วิสา คัญทพั X

8 เขาใหญ กวาจะเป็นตนไมยืนตน สงูหยัด พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

9 ศรีบูรพา ดวงตะวันสแีดงแสงสอง วิสา คัญทพั X

10 สนัติภาพ บานเมืองมีความเป็นมา สรุชยั จันทมิาธร √

11 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

12 อยูคนเดียว อยูคนเดียวโดดโดด ไมโลดไมโผน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

13 ลูกผูชาย โดยลีลาเรื่อยๆ ไมรู สรุชยั จันทมิาธร X

14 ลิงทะโมน ลิงทะโมนเอย กระโจน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

15 รักบานเกิด แฮมเมอรแ X

16 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

17 คนไมเต็ม เดินไปตามถนนมีหลายคน สรุชยั จันทมิาธร √

18 หมาแก หมาเคยเดินนําทาง แต พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

19 นาแลง แฮมเมอรแ X

20 ตนขับข่ี โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทกุคน พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

21 มือปืน ฟางเสนสดุทาย ตอนตะวันบายคลอย พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

22 บุญสม (Taxi Meter) บุญสมคนขับแท฿กซี่ สรุชยั จันทมิาธร √

23 ลุงดํา ลุงดําชาวนาตัวดํา แกตรากแกตรํา พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

24 ขามาคนเดียว แฮมเมอรแ X

25 คนลาสตัวแ อายุ 65 ไมมีอาการจะสะพาย สรุชยั จันทมิาธร X

26 บินหลา แฮมเมอรแ X

27 อยากไดอยากเป็น พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

28 คนเดินดิน คนเลี้ยงไกก็ตองเหยียบ พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

29 สะตอไกลตน แฮมเมอรแ X

30 ครูไมใหญ ครู ครู ครู ครู พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

31 พี่ชาย เจาช้ําช้ํา ช้ํา ช้ํา เพราะใคร สรุชยั จันทมิาธร X

32 หนุมไรมัน แฮมเมอรแ X

33 คนขายขาว ทุงเหลืองเรืองรองฝาก สรุชยั จันทมิาธร X

34 เสอืตัวที่ 11 เพราะมีหัวใจไมแข็งไมออน พอสาว พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

35 โคราช 31 พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

36 ผีเสือ้ แฮมเมอรแ X

37 นํ้าใตนํ้าตา นํ้าทวมปักษแใตบานเรา มงคล อุทก √

38 แคน้ัน บางคราวก็อยากจะฝัน บางทกี็อยากจะรู พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

39 ชาวประมง แฮมเมอรแ X

40 ปุากับเมือง ปุากับเมืองเรื่องโยงใย สรุชยั จันทมิาธร √

41 นกละเมอ รักจากไปไกลๆ หาง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

42 คนเดินทาง เดินทางไกลแสนไกล สรุชยั จันทมิาธร √

43 โรงเรียนของหนู สายลมหนาวพัดโบกโบย พลิ้วดูแลวสวยใสใส พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

44 รอยอดีต คืนเดือนมืดหมน ไรผูคนหมางเมิน วิสา คัญทพั X

45 ด.ญ.ปรางคแ ขยะในถังที่ตั้งริมทาง พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

46 ผีโรงเย็น อยูโรงบาลน้ันแสนยากเย็น พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

47 ฉันเป็นดอกไม ฉันเป็นดอกไมเกิดในปุาดงดอน สรุชยั จันทมิาธร √

48 ของขวัญ แฮมเมอรแ X

49 คิดถึง จะไปก็ไป ไมตองอาลัยนักหรอก พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

50 สดุใจฝัน ไมหมดสิน้ไรหนทาง แมหวังเลือนลาง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0559120 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

2 หมดสวยหมดสญัญา ไสวาฮักกันฮอดมื้อตาย ฮักที่ใจบใช ศิริพร อําไพพงษแ √

3 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

รวมเพลงเพ่ือชีวิตฮิตตลอดกาล 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ศิริพร อ้าไพพงษ์ ชุดที่ 17 คนใช่เกิด
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4 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

5 ฮักฮอดมื้อตาย ขอฮักฮอดมื้อตาย ฮักอายตลอดไป ศิริพร อําไพพงษแ √

6 เห็นอายใน ig สมิีคนเคียดบ หากนองขอกดไล ศิริพร อําไพพงษแ √

7 จําเสยีงนองไดบ จําเสยีงนองคนน้ีไดบ ดนแลวหนอบได ศิริพร อําไพพงษแ √

8 อยากไดยินคําวาสู ถึงแมวาคูของเฮา บเคยไดเขาพาขวัญ ศิริพร อําไพพงษแ √

9 ลมสา ลําซิ่ง สายลมสาออกพรรษาหยาว หยาว หยาว ศิริพร อําไพพงษแ √

10 เตยฟูาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260064 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 ทางของฝุุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงน้ี ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 พื้นที่ทบัซอน เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

3 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

4 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

5 ถาเธอจะไป(ล.2รัก2วิญญาณ) ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

6 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

7 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

8 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธแ √

9 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

10 ไวอาลัย ฉันรูวาเธอออนโยน เกินจะบอกกัน บอย Peacemaker √

11 รักคําโตโต นับตั้งแตวันน้ัน วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทศิ √

12 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง Dreamoo √

13 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สดุทาย ไดหมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

14 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอน้ัน ดา เอ็นโดรฟิน √

15 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

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

17 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ปองกูล สบืซึ้ง(ปฺอป) √

18 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

19 ลืมวารัก ไมรูวามันนานเทาไหรติดอยูในหวงเวลา พีท พีระ √

20 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง พัดจัง √

21 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

22 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เตน นรารักษแ ใจบํารุง √

23 รองไหงายงายกับเรื่องเดิมเดิม พยายามจะอยูคนเดียว พยายามไมสนใจ ปาลแมมี่ √

24 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

25 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

26 ถาหากไมรัก (ละคร4หัวใจแหงขุนเขา)สายตาที่มองฉัน ฟูองวาใจเธอคิดวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

27 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง กอลแฟ กิตติภพ ราชกรม √

28 ไมอยากสนิทกับความเหงา เคยเป็นบางไหมไมนอน ตองน่ังฟังเพลง แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

29 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ Dreamoo √

30 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร Superbaker √

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

32 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ นูเ มนตแทพิยแ ลิปิสนุทร √

33 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ปฺอป ปองกูล √

34 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

35 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว KATIE PACIFIC √

36 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

37 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

38 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม พัดจัง √

39 พรุงน้ีอาจไมมีฉัน ฉันไมตองการอะไร เป็นอยางน้ีมันก็ดี ปาลแมมี่ √

40 คนทั้งคน ไมจําเป็นตองเสยีใจ ไมตอง จารุวรรณ บุญญารักษแ (บีม) √

41 ไมใหเธอไป จากนาททีี่เธอ บอกลาจากฉันไป กิ่ง เหมือนแพร √

42 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

43 รักไมรัก เปิดฉากดวยการไดเจอเธอ แลวฉันก็ ลุลา √

44 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

45 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเป็นรอยเป็นพันที่เจอ ทําใหเธอ สงิโต นําโชค √

46 อยากใหแววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมมีสทิธิ์แมจะคิด เธอจะใกลชดิกับใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน Soul After Six √

48 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน จิ๊บ The Zebras √

49 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน แนน วาทยิา รวยนิรัตนแ √

50 ผูชายแบบไหน รูไหมวามันผิด ที่คิดนอกใจของใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260060 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสยีสตางคแ จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

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

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

4 ตมยําลําซิ่ง (ละครตมยําลําซิ่ง) เดอ นาง เดอ เดอ นาง เดอ อารยา เอ ฮารแเกต √

5 เทพธิดาปลารา (ละครเทพธิดาปลารา)สาวบานนอกบานนา เอาตอนปลารา กานตอง ทุงเงิน √

6 ออนซอนเด พิณแคนสงขาวบอกขาน ฝน ธนสนุทร X

7 สะใภไฮโซ อาภาพร นครสวรรคแ X

8 บานนอกแลวไง เมญา นนทวรรณ X

9 ถาฉันรวยจะสวยใหดู ถาฉันรวยจะสวยใหดู ลูกนก สภุาพร √

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

The Greatest Love Songs Vol.7
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11 แมหัวลําโพง (ละครแมหัวลําโพง) อาจจะดูวาฉันจอมแกน เที่ยวเดินสะบัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

12 มอเตอรแไซคแทําหลน แฟนของใครมอเตอรแไซคแทําหลน ไชยา มิตรชยั √

13 คนไมมีหัวใจ รักเธอ รักเธอ แตก็รูวาเธอไมรัก แคท รัตติกาล √

14 เธอไมรูหรอก รักเธอ แตเธอไมรูหรอก พรชติา ณ สงขลา √

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

16 ฝากดินกลิ่นดาว (ละครฝากดินกลิ่นดาว)ญ.ขอจูบลาดินถ่ินน้ี ญาญาญ๋ิง;อน(สราวุฒิ มาตรทอง) √

17 อยากบอกรักเธอ เออ ชะเออเอิงเอ฿ย เออ ชะเออเอิงเอ฿ย ไชยา มิตรชยั √

18 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สวุรรณภูมิ √

19 หนูรักคนแก (ละครฝากดินกลิ่นดาว) หนูรักคนแกๆๆ แมไมหามดวยเซะ จอมขวัญ กัลยา √

20 ผูชายในฝัน ตั้งแตเป็นสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

21 ชนั ลัน ลา เอกราช สวุรรณภูม;ิลูกนก สภุาพร X

22 ฝากแจวไปแอลเอ (ละครตมยําลําซิ่ง)แจดแจแลดแจว แจวแลวแจวแลด อารยา เอ ฮารแเกต √

23 หัวใจหลนหาย ช.ผมทําหัวใจหลนหายไปแลว ไมรูอยูไหน ไชยา มิตรชยั;ตั๊กแตน ชลดา √

24 สอนหนูหนอย สอนหนูหนอย หนูไมเคย ไมเคย จอมขวัญ กัลยา √

25 กินจุ฿บจิ๊บ เศรา เศรา เศรา รักเราเขามีปีกบิน พรชติา ณ สงขลา √

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

27 เพื่อรักเพื่อเรา [นายฮอยทมิฬ] คนฮักอยูหลังความหวังน้ันรออยูไกล ไมคแ ภิรมยแพร √

28 มาลัยสามชาย (ละครมาลัยสามชาย)V.ลูกทุงฉันยังยึดมั่น ชวิีตฉันเหมือนชอมาลัย เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

30 ดอกไมปุา ดอกไมดอกน้ี เป็นดอกไมปุา ญาญาญ๋ิง √

31 เปิดผามานกั้ง พรชติา ณ สงขลา X

32 หัวใจวาง บ [นายฮอยทมิฬ] วางบ วางบ วางบ อายคนรูปหลอวางบ อาภาพร นครสวรรคแ √

33 อยามองแตตา (ละครตมยําลําซิ่ง) เป็นแตงรานพันธแดี ที่อื่นไมมี มิ้น มิณฑติา วัฒนกุล √

34 คุณแมไมวา เมญา นนทวรรณ X

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

36 ออมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาที่เธอเห็น ไมไดเป็นคุณชาย ไชยา มิตรชยั √

37 เสนหแอีสาน ฝน ธนสนุทร X

38 ของรักของหวง (ละครตมยําลําซิ่ง) ดูทาทางเหมือนนางจะเอาจริง ญาญาญ๋ิง √

39 เคียวเกี่ยวใจ (ภาพยนตรแเหลือแหล) หนาวแลวนะพี่จเา สญัญิงสญัญา ยังจําไดไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา X

40 สวรรคแปลายนา (ละครลิเก฿ ลิเก) ไอดินกลิ่นนาพัดมากับลม ยอดหญา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

41 สนุกชาวนา โก฿ะตี๋ เจริญพร ออนละมาย X

42 ฝนตกแดดออก ฝนตก แดดออก นกกระจอก จะออกจากรัง พรชติา ณ สงขลา √

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

44 ไมรักปา รักหมาที่ไหน อาภาพร นครสวรรคแ X

45 ระวังหนูแฮป (ละครฝากดินกลิ่นดาว) แฮปๆๆๆๆๆๆ ไมรูแฟนใคร จอมขวัญ กัลยา √

46 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเป็นแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) X

47 อยางง้ีมันตองขยี้ (ล.สายฟูากับสมหวัง)อยางง้ีมันตองขยี้ ขยี้ ขยี้ ใหมันหาย เปาวลี พรพิมล √

48 คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.สะใภไรฯ)ญ.ผูชายอิหยัง เสาะหาสาระบได อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ขอเกี่ยวแลวกัน เรื่องยุงๆ ใหลูกทุงเขาทํา เรื่องรําๆ ไชยา มิตรชยั √

50 รวมพล คนใช สะ-หวัดดีครับเจานายๆ ที่มีนํ้าใจ เอกราช สวุรรณภูม;ิลูกนก สภุาพร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260048 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

3 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สบิถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 ไสวาสบิถ่ิมกัน กอง หวยไร X

6 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

7 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

8 เจาชายของชวิีต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทยั √

9 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

10 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

11 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

12 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

13 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

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

15 สเตตัสถึกถ่ิม บอย พนมไพร X

16 แผนดินไหวในใจอาย ตารแ ตจว. X

17 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

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

19 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

20 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

21 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

22 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 กะฮักคือเกา บิ๊กไบดแ สายลํา X

24 ผูสาวเกา เมยแ จิราพร X

25 หมอนใบเกา ที่ตรงน้ีเคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี √

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

27 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

28 ใจหมา T_T X

29 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

30 จากมาก็เสยีใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชนํ้าตาอีกสกักี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุแ √

ลูกทุ่งฮิตเป็นล้าน ๆ ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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31 ไมรักแลวใชไหม วงเปิด feat.นุน กุลสตรี X

32 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

33 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

34 รูปไมหลอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศแ วงพัทลุง X

35 สายยอ Bie The Ska X

36 โสดไมซิง บุญชม X

37 อยากมีสามี กลวย คลองหอยโขง X

38 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

39 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

40 ชวยขุดหลุมฝังถายังสงสาร สภาพของอายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สนิชยั √

41 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

42 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

43 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

44 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

45 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนน้ีดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟูา รัชนก ศรีโลพันธุแ √

46 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

47 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

48 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

50 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

51 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL √

52 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 เพราะเรารักกัน เมื่อเธอยิ้ม ฉันก็ยิ้ม เธอหัวเราะ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

2 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมรักก็ตองเลิก ก็รูตองเป็นอยางน้ัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

3 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

4 ปฺุบปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

5 เธอคือขอยกเวน วางใจใหใคร ไมเคยไดใจคืนกลับมา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

6 สิน้สดุการรอคอย คงจะมีสกัคนตามหาเราอยู แตไมเคย เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

7 คําบางคําจากคนบางคน คนบางคนเขาพูดคําบางคํา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 เพิ่งเขาใจรักแทเมื่อไดเป็นแมคน ฉันรู วาฉันรักแม แตไมเคยรู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 ยอมหรือเปลา ก็ดีใจนะที่เธอบอกจะมาขอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

10 ความบังเอิญที่ดีที่สดุ ถอยคํา ที่ไพเราะนุมนวล เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560017 ท้าซ้้า

วันที่วาง 30/03/2560 1 เสยีดายของ Basher √

2 สกัวันฉันจะดีพอ อยากดีพอ ใหเธอไดมั่นใจ BODYSLAM √

3 ใจงาย LABANOON √

4 ถูกที่ ผิดเวลา Hobbit √

5 เหตุผลงายๆ Big Ass √

6 ฉันมีความสขุ Friday I'm In Love √

7 รักเธอดวยสายตา Peak √

8 หวง Girl √

9 เผ่ือไว BODYSLAM √

10 อะไรอยูบนฟูา BODYSLAM √

11 เฮอ..คืนน้ี ละออน √

12 คืนหน่ึงในกรุงเทพ Friday I'm In Love √

13 จรรยาบรรณ Big Ass √

14 ลืมฉันหรือยัง Basher √

15 ชวิีตไมเคยขาดเธอ เชน Handmade √

16 เพิ่งรูวารัก Breakfast in bed √

17 นิดนึงพอ ฉันคนควาหาคําตอบเทาไรไมเจอ Friday I'm In Love √

18 ฝันหวาน LABANOON √

19 คนรักสตัวแ FREE √

20 หว่ันไหว รูก็ทั้งรูวาเธอเป็นใคร และฉันก็ไมคิด BODYSLAM √

21 ใจแกวง Peak √

22 Yoo Hoo Girl √

23 ให Than √

24 ไมมากไมนอย App Last Tissue √

25 ถูกทกุขอ LABANOON √

26 คนโชคดีลืมงาย คนโชครายลืมไมลง Unfollow √

27 หลังฝน BODYSLAM √

28 สิง่แวดลอม Basher √

29 ชายมือสอง Big Ass √

30 สขุล้ํา Friday I'm In Love √

เอิร์น สุรัติกาล ชุดที่ 7 ความบังเอ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

รวมเพลงฮิต BEST OF Music Bugs VOL.2TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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