
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561034 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป เพลงบรรเลง √

2 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร เพลงบรรเลง √

3 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว เพลงบรรเลง √

4 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ เพลงบรรเลง √

5 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก เพลงบรรเลง √

6 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร เพลงบรรเลง √

7 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได เพลงบรรเลง √

8 ลืม สิง่ที่ใจฉันไดสมัผัส เมื่อเวลาที่เรา เพลงบรรเลง √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ เพลงบรรเลง √

10 รอเธอมาบอกรัก ไดยินไหมเพลงจากใจฉัน กอนน้ัน เพลงบรรเลง √

11 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย เพลงบรรเลง √

12 บอกฉันบอกเธอ บอกฉันบอกเธอ วารักเธอมากกวาใคร เพลงบรรเลง √

13 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย เพลงบรรเลง √

14 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ เพลงบรรเลง √

15 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น เพลงบรรเลง √

16 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย เพลงบรรเลง √

17 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ เพลงบรรเลง √

18 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก เพลงบรรเลง √

19 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง เพลงบรรเลง √

20 เงาที่หายไป กวาจะเจอหัวใจก็จวนจะราวราน เพลงบรรเลง √

21 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร เพลงบรรเลง √

22 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บอยครั้ง เพลงบรรเลง √

23 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก เพลงบรรเลง √

24 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

25 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร เพลงบรรเลง √

26 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก เพลงบรรเลง √

27 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

28 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป เพลงบรรเลง √

29 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว เพลงบรรเลง √

30 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยาง ที่ฉันไดฟัง เพลงบรรเลง √

31 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ เพลงบรรเลง √

32 ปีใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เพลงบรรเลง √

34 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา เพลงบรรเลง √

35 แคเธอกับฉัน ทกุๆวันมีเธอขางกาย คือความหมาย เพลงบรรเลง √

36 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261026 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 แฟนจเา แฟนจเาฉันมาแลวจะ อยูน่ีแลวนะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 โอละหนอ...My Love ฝากเอาไวกอนนะ ขอทวัีนน้ีไมเอาละ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

3 อมพระมาพูด เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

4 เรามา Sing สวัสดีครับ สบายดีมั้ย หรือไขจับ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

5 สองคนกําลังดี ถาจะทําอะไรใหเป็นชิน้ ทําอะไรใหดี ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

6 คนนารัก ก็คนมันไมมีใหทําใจ ทําไมเจอใคร ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

7 ซอมซะใหเข็ด YA YA YA.......ไมเอาไหน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

8 รักน้ีมีคาเพราะเธอ แตละวัน แตละปี แตละนาททีี่มันพนไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);DA endorphine;ลุลา √

9 เสยีดาย อยากเห็นทองฟูาเป็นอยางวันน้ัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

10 ติดอยูในหัวใจ เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

11 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคน้ี ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 คูกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 ถึงใจ เธอจะทําอะไร ถาสบอารมณแ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

14 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

15 ขออุมหนอย มันบังเอิญใหมาเจอสาวนอย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

16 จับมือกันไว อยากจะทําอะไร อยางที่เคยคิดไว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

17 คืนน้ีไมเหมือนคืนน้ัน กลับมาครั้งน้ีอะไรก็ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

18 ตอเวลา รักน้ันคืออะไร ก็เปรียบกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

19 เราจะยิ้มใหกัน อยูกับคนที่มีอะไรตรงกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

20 คนขางบาน ตื่นแตเชาก็เห็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

21 บอลลูน หากวาใจเป็นเหมือนบอนลูน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

23 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

รายชือ่อลับัม้เพลง

ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ.2561
หมำยเหตุ * : เอกสำรฉบับนี้ไม่สำมำรถใช้เป็นหนังสือยนืยนัสิทธิไ์ด้
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24 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

25 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทไีมอาจรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

26 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

27 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พรอมรอยนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

28 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

29 เหมือนเป็นคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

30 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททกุอยางใหเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

31 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

32 ฝากไว ฝากเอาไวในมือเธอ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

33 อยูเพื่อใคร วันน้ันตางเคยเป็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

34 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

35 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

36 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

37 บันทกึหนาสดุทาย อานดูขอความที่เคย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

38 นางนวล นางนวลเจาเอยทะเลกวางใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

39 เสยีงกระซิบ เมื่อเราสบตาเหมือน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

40 อยาหลบตากัน หันมามองฉันสกัหนอยสเิธอ มองใหนาน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

41 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวา หยุดและพักใหคลาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

42 อาจจะเป็นคนน้ี ผานความระทม เกือบจมนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);เสาวลักษณแ ลีละบุตร(แอม)√

43 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

44 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

45 ฝากฟูาทะเลฝัน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

46 ใตแสงจันทรแ ภายใตแสงจันทรแ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

47 ส.ค.ส. สง ส.ค.ส. มา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

48 เธอ...ผูไมแพ ในชวิีตของคนทกุคน ตองเคยผานรอน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

49 รูไหม (วาฉันคิดถึง) รูไหมวาใจมันหวิว เมื่อตอนที่เธอบอกลา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

50 เขียนคําวารัก เธอรูมั้ย วาเธอคือคนคนเดียวที่สําคัญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

3 นายรอยหนาลิฟตแ ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เป็นยาม ไมคแ ภิรมยแพร √

4 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

5 เมียบไดแตง ขอยเป็นเมียเจา ชดุเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษแ √

6 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

7 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

10 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

12 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ศิริพร อําไพพงษแ √

13 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

14 นางกวักมหาเสนหแ โอมปูุเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมคแ ภิรมยแพร √

15 นองมากับคําวาใช บเสยีใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

16 ตรงน้ันคือหนาที่ ตรงน้ีคือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแแคน แกนคูน √

17 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝูา ตาย อรทยั √

18 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

19 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

20 ความตองการทางแพทยแสงู เจ็บเกินจะเจอหนาใคร กลัวเขาถาม พี สะเดิด √

21 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความน้ี นองไดมา ศิริพร อําไพพงษแ √

22 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

23 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

24 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สนิชยั √

25 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

26 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

27 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

28 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

29 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สดุ หนักจริงๆแกวตา กับทกุเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

30 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

31 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

32 คนที่เธอคิดถึง นึกยังไงข้ึนมาจึงไดโทรมาหากัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมคแ ภิรมยแพร √

34 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สนิชยั √

35 นองยานลิฟตแหนีบ โอโอโฮ฿ะโอละหนอ...โอ฿โอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

36 รอรักใตตนกระโดน มองน่ังมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

37 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

38 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

40 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษแ √

42 รอสายใจสัง่มา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมคแ ภิรมยแพร √

43 ผูหญิงคนหน่ึง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทยั √

แกรมม่ี โกลด์ จัมโบ้ฮิต 9
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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44 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 อยากกอดผูชายคนน้ีจังเลย ความรูสกึบอก วาชอบคนน้ีจัง ศิริพร อําไพพงษแ √

46 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

47 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอที่เป็น เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

49 ติดประชมุ ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สนิชยั;ดอกออ ทุงทอง √

50 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

2 ฮักอายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮูอยูวามันบคือ กะฮูอยูมันบแมน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

3 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาใหหรือเปลา หรือวาเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

4 สเิทนองใหบอกแน Cover Version แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

5 ฉันคิดมากไปหรือเปลา ทําอะไรก็ผิด ไมทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

6 เคลียรแกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

7 หรือวาเธอคือคนน้ัน รักแทไมเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

8 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมรักก็ตองเลิก ก็รูตองเป็นอยางน้ัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 ยากกวารักคือลืม กวาคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

10 เธอคือขอยกเวน วางใจใหใคร ไมเคยไดใจคืนกลับมา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

11 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

12 ความบังเอิญที่ดีที่สดุ ถอยคํา ที่ไพเราะนุมนวล เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

13 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

14 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

15 กอนคําโกหกคําตอไป ก็ไมรูจะทนฟังไปไดนานเทาไร เพราะวา ตั๊กแตน ชลดา √

16 ไมมีใครแทนใครไดพอดี ก็รูวาเธอน้ันเหงา ตั้งแตที่เขาทิ้งไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

17 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

18 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแครแ ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

19 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

20 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

21 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซ้ําหนา ตั๊กแตน ชลดา √

22 ปัญหาของเธอคือฉัน ปัญหาของฉันคือเขาตัวอยูกับฉัน แตใจเธออยูกับเขา เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

23 ไมดี ไมจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

24 อยาพูด..ถาเธอไมรูสกึ แคเธอถามเป็นไรไหม หัวใจฉันยิ่งเจ็บ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

25 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

26 ความแตกตางระหวางรักของเรา ทั้งหัวใจใหหมดเลย คือฉันรักเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

27 รักไดครั้งละคน เชือ่ใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมรูสกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

28 อยาทําอยางน้ีกับคนที่เธอไมรัก ลืมไปหรือเปลาวาเราไมไดรักกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

29 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหน่ึงคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

30 คนที่เธอขาดไมได ใชฉันหรือเปลา กินขาวคนเดียวกี่หน ไปไหนคนเดียว เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

31 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

32 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

33 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

34 ไมใชแคเขาที่เหงาเป็น ไมใชแคเขาที่เหงาเป็นนะเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

35 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเป็นเพราะวานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

36 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

37 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

38 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟังฉันสกัหน่ึงนาท ีกอนที่จะทิ้งกันไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

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

40 เชือ่ใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

41 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

42 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

43 อยากเป็นคนรัก ไมอยากเป็นชู แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

44 รอทําอยางน้ันกับเธอ เชาตื่นมามีกัน สายแรกของวันโทร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

45 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเป็นแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

46 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทกุสปัดาหแจะมีวันหน่ึง ซึ่งเราไดนัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

48 จุดนัดหมายของใจที่ไกลกัน อีกนานไหมคําถามจากใจคนรอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

49 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

50 เป็นคนที่ขาดไมได หรือแคมีไวก็ดี ถานาทน้ีีฉันบังเอิญตายไป อยากรูวาเธอ เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261028 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 สงิหแคะนองลํา เขาฟังบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

2 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันน้ัน พี สะเดิด √

3 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 อายบแมนเขา ยามนํ้าตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแแคน แกนคูน √

5 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

6 ฆาใหตายอายกะฮัก เพชร สหรัตนแ X

7 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 สรุป หน่ึง รุงทวิา X

10 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคแบแนนกระเปา ศร สนิชยั √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ตั๊กแตน ชลดา-เอิร์น
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต สิงห์คะนองเพลง
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11 เงินนอยถอยตั้งหลัก เพชร สหรัตนแ X

12 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

13 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

14 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันทแ X

15 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

16 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปูนเพราะมีหัวใจ ชวิีตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

17 เขียดจะนานอยงอยเบิ่งดาว ฮักเจาปานใดเ คือสไิดแตแนม ศร สนิชยั √

18 อยากยอเจาดม หน่ึง รุงทวิา X

19 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟูา สาวดอกจําปา มนตแแคน แกนคูน √

20 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหน่ือยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

21 เขาเหงาแตอายเจ็บ ไอดิน อภินันทแ X

22 กับคนน้ันถึงข้ันไหน คบกับคนน้ันไปถึงข้ันไหน นิยามสมัพันธแ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 บกลาพาใจไปเจ็บ เพชร สหรัตนแ X

24 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

25 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

28 เอิ้นกันวาแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเกา ข้ีฟูายังไหลยวยหยาว ศร สนิชยั √

29 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 เสยีดายอายบปึก ไอดิน อภินันทแ X

31 ลืมแฟนเกาบได เพชร สหรัตนแ X

32 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

33 นักสูหัวใจเซิ้ง ทกุขแก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

34 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแแคน แกนคูน √

35 บุญอายยังหลายอยู เคยเสยีใจมามาก ถาคิดตีจาก ศร สนิชยั √

36 อยากลืมผูหญิงคนน้ัน อยากลืมอยากลืม ผูหญิงคนน้ันตั๋วเป็น มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน X

37 เมียเผลอแลวเจอกัน เพชร สหรัตนแ X

38 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชยีรแหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

39 กีตารแหยอกสาว ไอดิน อภินันทแ X

40 เราควรเป็นแฟนกันไดหรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รูสกึ พี สะเดิด √

41 คนปากแข็ง หน่ึง รุงทวิา X

42 นํ้าตาลืมคราว คําวาผิดหวังมาเป็นตาซังแทหนอ ศร สนิชยั √

43 เสยีงแคนจากแมนชัน่ ไดยินเสยีงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชัน่ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 สรางฝันดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเป็น มนตแแคน แกนคูน √

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

46 พรอมจะไปกับอายบ ไอดิน อภินันทแ X

47 อายขอรองนองไดบ เพชร สหรัตนแ X

48 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

49 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทรแ X

50 เหลากลมสดุทาย เพื่อนเอเยกินเหลาเมาบเสีย่ว มนตแแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561035 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป Music Box √

2 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร Music Box √

3 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว Music Box √

4 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ Music Box √

5 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก Music Box √

6 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร Music Box √

7 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได Music Box √

8 ลืม สิง่ที่ใจฉันไดสมัผัส เมื่อเวลาที่เรา Music Box √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ Music Box √

10 รอเธอมาบอกรัก ไดยินไหมเพลงจากใจฉัน กอนน้ัน Music Box √

11 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย Music Box √

12 บอกฉันบอกเธอ บอกฉันบอกเธอ วารักเธอมากกวาใคร Music Box √

13 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย Music Box √

14 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ Music Box √

15 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น Music Box √

16 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย Music Box √

17 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ Music Box √

18 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก Music Box √

19 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง Music Box √

20 เงาที่หายไป กวาจะเจอหัวใจก็จวนจะราวราน Music Box √

21 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร Music Box √

22 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บอยครั้ง Music Box √

23 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก Music Box √

24 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ Music Box √

25 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร Music Box √

26 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก Music Box √

27 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ Music Box √

28 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป Music Box √

29 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว Music Box √

30 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยาง ที่ฉันไดฟัง Music Box √

Music Box Sit Back and Relax
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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31 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ Music Box √

32 ปีใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม Music Box √

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว Music Box √

34 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา Music Box √

35 แคเธอกับฉัน ทกุๆวันมีเธอขางกาย คือความหมาย Music Box √

36 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561036 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 เธอคือ มันเป็นเพียงอารมณแ ที่คนทั่วๆไป เพลงบรรเลง √

2 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร เพลงบรรเลง √

3 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว เพลงบรรเลง √

4 ดีอยางไร กดเบอรแไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียรแ เพลงบรรเลง √

5 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทกีับความรัก เพลงบรรเลง √

6 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทกุท ีเวลาจะไปไหน ทกุท ีไมมีใคร เพลงบรรเลง √

7 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได เพลงบรรเลง √

8 ลืม สิง่ที่ใจฉันไดสมัผัส เมื่อเวลาที่เรา เพลงบรรเลง √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ เพลงบรรเลง √

10 รอเธอมาบอกรัก ไดยินไหมเพลงจากใจฉัน กอนน้ัน เพลงบรรเลง √

11 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย เพลงบรรเลง √

12 บอกฉันบอกเธอ บอกฉันบอกเธอ วารักเธอมากกวาใคร เพลงบรรเลง √

13 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเป็นแบบน้ีเลย เพลงบรรเลง √

14 ใหฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เป็นคนที่ เพลงบรรเลง √

15 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น เพลงบรรเลง √

16 คนมันเหงา..เขาใจหนอย มาอยูในงานเลี้ยง พบผูคนที่หลากหลาย เพลงบรรเลง √

17 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ เพลงบรรเลง √

18 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวารัก เพลงบรรเลง √

19 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง เพลงบรรเลง √

20 เงาที่หายไป กวาจะเจอหัวใจก็จวนจะราวราน เพลงบรรเลง √

21 แนใจ เธอคือคนที่ฉันรอ หรือคบฉันเพื่อรอใคร เพลงบรรเลง √

22 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บอยครั้ง เพลงบรรเลง √

23 คนที่แสนดี ฉันเหมือนคนหลงทางหาไมเจอกับความรัก เพลงบรรเลง √

24 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ เพลงบรรเลง √

25 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร เพลงบรรเลง √

26 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก เพลงบรรเลง √

27 รออยูตรงน้ี พยายามรูจัก พยายามทกัทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

28 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟูา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป เพลงบรรเลง √

29 อยาคิดเลย รู ฉันรูและเห็นเธอปวดราว เพลงบรรเลง √

30 ขอบคุณนํ้าตา เรื่องราวทกุอยาง ที่ฉันไดฟัง เพลงบรรเลง √

31 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันน้ีเธอ เพลงบรรเลง √

32 ปีใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

33 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว เพลงบรรเลง √

34 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา เพลงบรรเลง √

35 แคเธอกับฉัน ทกุๆวันมีเธอขางกาย คือความหมาย เพลงบรรเลง √

36 ปาฏิหาริยแ เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261031 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 ซมซาน (3ชา) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

2 ซาตาน (3ชา) เพียงแคสบตา รูมั้ยหัวใจไหวหว่ัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สริิวัฒนแธนกุล √

3 อมพระมาพูด (3 ชา) เธอเดินมาหาทําหนาเศรา เธอบอกวา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

4 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป)(3ชา) สิง่เดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

5 ออนวอน (3ชา) หากเป็นฉันที่ทําใหเธอเสยีใจ ชวยบอกได เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

6 ผูชนะ (3ชา) หากชวิีตคือการดิ้นรน คนหน่ึงคน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

7 ขอตายในออมกอดเธอ (3ชา) อยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

8 เทอยางไทย (3ชา) รอง...ฉันก็รองแบบไทยๆ ยิ้ม...ฉันมี เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

9 เคยรักฉันบางไหม (3ชา) และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป LOSO √

10 แมวา (3ชา) แมวาเธอจะไมเชือ่ใจ หนาตารายๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

11 ไมตองหวงฉัน (3ชา) แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

12 อยากเห็นหนาคุณ (3ชา) ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

13 จักรยานสแีดง (3ชา) เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

14 มอ'ไซคแรับจาง (3ชา) เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร LOSO √

15 คุณเธอ (3ชา) มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

16 ไมตายหรอกเธอ (3ชา) อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

17 ใจสัง่มา (3ชา) หากวาเธอผานมาไดยินเพลงน้ี LOSO √

18 อาจเป็นเพราะรักเธอ (3ชา) ไมรูวานานเทาไหร ที่เราไมได เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

19 หนาแตก (3ชา) ก็คิดวาเธอชอบเรา ก็คิดวาเอาเธออยู เสกสรรคแ ศุขพิมาย;มาชา วัฒนพานิช √

20 จเา (3ชา) เธอจเา หันหนามาหนอยไดไหม รูไวบาง เสกสรรคแ ศุขพิมาย;ขัน ไทเทเน่ียม √

21 ไมยอมตัดใจ (3ชา) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

22 คอนฟิวสแ (Confused) ซะ (3ชา) เป็นไงเป็นกัน วันน้ีตองตัดสนิใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

23 โลโซ 3 ชา (3ชา) เรามันพวกติดดิน ทํามาหากิน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

24 รักเธอจนวันตาย (3ชา) ฉัน จะยังคง กาวเดินตอไป เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

25 เราและนาย (3ชา) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

Lazy On The Beach เพลงบรรเลง

โลโซ 3 ช่ามหาโจ๊ะ

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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26 พันธแทพิยแ (3ชา) ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

27 อะไรก็ยอม (3ชา) อยาโกหกฉัน อยาทําอยางน้ัน LOSO √

28 ฝนตกที่หนาตาง (3 ชา) วันน้ีฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

29 MISSED CALL (3ชา) เธอคงแคลืม ลืมวาเราเคยรักกัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

30 คืนจันทรแ (3ชา) คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

31 ไมวาง (3ชา) คุณจะเอาอะไรกับฉันอีก คุณจะไป LOSO √

32 คุณรูไหมครับ (3ชา) เพียงแคจองตา ใจก็สัน่ไหว คําที่พูดไป เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

33 แอน (DO YOU KNOW WHAT I MEAN?) (3ชา)หากอยูคนเดียว มันคงไมดีนะเธอ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

34 แทบขาดใจ (3ชา) อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

35 กอนเน้ือขางซาย (3ชา) ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแตวันที่เธอจากฉัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

36 รอยยิ้มนักสู (3ชา) หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกอน LOSO √

37 แรงสแกวาเธอก็เจอมาแลว (3ชา) สองปีผานไปไวเหมือนโกหก คลายฉัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

38 14 อีกครั้ง (3ชา) ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันน้ัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

39 เสอืรองไห (3ชา) หากไมไดพบ คิดวาคงดีกวา ลมเจา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

40 แม (3ชา) ปุานน้ีจะเป็นอยางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

41 เขามาเลย (3ชา) เรามาแลวเรามาตามคําเรียกรอง LOSO √

42 5 นาท ี(3ชา) ดูเวลาทําไมเร็วจัง ไมเหมือนดังที่ LOSO √

43 หมาเหาเครื่องบิน (3ชา) อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

44 เจ็บหัวใจ (3ชา) ไดโปรดอยาทําอยางน้ีเลย ทําเหมือน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

45 เคยบอกวารักกัน (3ชา) เธอไมเขาใจกับความหวงใยที่ใหเธอ LOSO √

46 เธอชอบนาย (3ชา) เธอชอบนาย ฉันดูออก ไมตองบอก LOSO √

47 ไมใชฉันใชไหม (3ชา) ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรคแ ศุขพิมาย;DA endorphine √

48 ฉันไมสําออย (3ชา) อยาคิดมากเลยหากเธอพบคนใหม เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

49 หลอน (3ชา) ตาพรามัว หูแววใจสัน่ น่ีมันอะไรกัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

50 เจาชู (3ชา) ฉันยังนอนไมหลับ น่ังอยูคนเดียวตรงน้ี เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261042 ท้าซ้้า

วันที่วาง 02/03/2561 1 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบนํ้าตาแลวบีบมือฉัน ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

2 คูชวิีต(Acoustic Version) เธอคือทกุสิง่ ในความจริงในความฝัน COCKTAIL √

3 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

4 อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version) เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

5 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

7 หลอเลย(Acoustic Version) หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

8 มองแตไมเห็น ฟังแตไมไดยิน ความพยายามไมชวยอะไร วันและเวลา ศรัญ แอนน่ิง √

9 ฝุุน (Bravo Version) คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว Big Ass √

10 เจ็บที่ตองรู(Acoustic Version) เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

11 ปิดประตู ทกุวันยังน่ังตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปฺอป ปองกูล √

12 พื้นที่ทบัซอน (น่ังเลน Version) เมื่อในวันน้ีฉัน ตองกลายเป็นคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

13 หางไมไกล เวลาที่สองเราตองอยูไกล อยากรูเธอ ลุลา √

14 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

15 ยิ่งคุยยิ่งเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

16 ขอโทษ...หัวใจ(Acoustic Version) ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

17 สิง่ของ(Acoustic Version) ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

18 ฤดูฝน(Acoustic Version) ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

19 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสดุสายปุาน)คิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

20 อยาทิ้งฝัน เหมอมองไปบนทองฟูา ฟูาอันกวางใหญ DA endorphine √

21 โดดเดี่ยวดวยกัน ในวันน้ีที่มีแตฉันฟังเพลงรักอยูเพียง GETSUNOVA;แพรวา √

22 ไมเดียงสา (Another Version) สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

23 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

24 พูดไมไดสกัท(ีAcoustic Version) เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

25 นํ้าทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

26 กําแพง ฉันคงไมอาจเขาใจความรักสดุแสนประหลาด แอมมี่ The bottom blues √

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

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

29 รักเหอะ (Another Version) ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

30 หลุมรัก(Acoustic Version) ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

31 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

32 อยูตรงน้ี นานกวาน้ี รักของเรา ในตอนน้ี ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

33 แลวแตใจเธอ(Acoustic Version) ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

34 เพียงหน่ึงครั้ง(Acoustic Version) จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

35 หลอกตัวเอง มองดูทองฟูามันชางกวางใหญ บัณฑติ แซโงว √

36 คิดไปเอง(Acoustic Version) หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

37 คือเธอใชไหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

38 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชวิีตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

39 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ √

40 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

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

42 ปลอยมือฉัน(Acoustic Version) ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

43 เหงายิ่งกวาเหงา ชวิีตฉันเคยดีกวาน้ี ตอนน้ีเหมือนแสง Retrospect √

44 พูดผานกําแพง(Acoustic Version) คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

45 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

Play Time
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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46 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

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

48 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษแ (เอ฿ะ) √

49 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

50 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมคแ ภิรมยแพร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261030 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/03/2561 1 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

2 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธแ พลพล;LABANOON √

3 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

4 นํ้าใตศอก สกายพาส X

5 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

6 จําเป็นตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทขีองเธอมานานแลว NOS √

7 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชัว่คราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

8 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

9 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

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

11 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

12 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

13 ฉันอยูตรงน้ี ฉันอยูตรงน้ีถาเธอตองการ BLACKHEAD √

14 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

15 แมวา แมวาเธอจะไมเชือ่ใจ หนาตารายๆ เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

16 ดอกไมริมทาง กอนบอกคําวารัก ใหกับใคร นา'กา √

17 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

18 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแครแ ธเนศ วรากุลนุเคราะหแ √

19 ลากอน สิง่ที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิง่ไหน อัสนี โชติกุล;วสนัตแ โชติกุล √

20 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 อยูตรงน้ี วานน้ียังมีเธอ อยูตรงน้ันตรงน้ีเสมอ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

22 ชัว่ฟูาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

23 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

24 พรุงน้ีไมมีเธอ วงพาโล X

25 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอเ วงเชอรแ X

26 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

27 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

28 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

29 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

30 คนที่ไรขอแม Ebola X

31 อยาปลอยมือฉันไดไหม DAX ROCK RIDER X

32 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเป็น POTATO √

33 ทนไมไหว อยายื้อกันเลย เมื่อรักไมชวยอะไร Big Ass √

34 เจียมตัว ฉันเองไมกลาพอ ไปคิดคูเธออยางน้ัน SYAM √

35 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝูารอ I-ZAX √

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

37 คนไมรัก คนอยูดวยกันทกุวันทําไมจะมองไมออก วง AROUND √

38 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

39 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

40 คิดถึง (ละครนางชฎา) คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ ลิเดีย ศรัณยแรัชตแ วิสทุธิธาดา √

41 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

42 สวมเขา เทด็ดี้ ไอเฟล;ปุอง เดอะแบ็คอัพ X

43 เซ็ง ใครบอกวารัก ใครบอกวาเหงา ไท ธนาวุฒิ √

44 ฟูายังฟูาอยู SMILE BUFFALO X

45 คนใชชวิีต ตื่นข้ึนมาตอนเชา ชวิีตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 นาน่ีนาว ไมไดแกลงน่ีนา ไมไดบาไดบอ TAXI √

47 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนที่รัก Buddha Bless √

48 สวัสดีครับ สวัสดีครับใครชวยผมดวยหนอย เกิดเรื่อง Joey boy √

49 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สัน่ไหว Pancake √

50 ไมหว่ันแมวันมามาก คิดดูใหม สูเขาไมไหวซักที SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561018 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/03/2561 1 บุญผลา บนาเซื่อเนาะวาเฮาสมิาพอกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

2 จดหมายฉบับสดุทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทยั X

3 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง น่ังฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

5 อยาใหเขาฮูเดอ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 ดาวจรัสฟูา (ละคร ดาวจรัสฟูา) บไดอยูเทงิฟูา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทยั √

7 ลําซิ่งลืมช้ํา ละน่ังรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

8 โจรตั๋วใจ จับเขาคุกสานอ เทยีวมาลอ เทยีวมาตั๋ว ตาย อรทยั;ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใดเ สมบูรณแ ปากไฟ √

10 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นนํ้าตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

11 ไหงงอง(ล.ดาวจรัสฟูา) ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน หน่ึงธิดา โสภณ (หนูนา) √

12 เฟซบกลาไลคแ ไลนแบกลาแอด รูตัวดี บมีสทิธิ์เลยทกุดาน รูวา เน็ค นฤพล √

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 9

เพลงดังกลางวงเล่า 5
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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13 ใหอายตายผูเดียว แนมเบิ่งหนาเจาของ ยามอายสองกระจก เดวิด อินธี √

14 ฮักอายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮูอยูวามันบคือ กะฮูอยูมันบแมน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

15 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ตรี ชยัณรงคแ √

16 ความรักกําลังทํางาน ความหางไกลไมใชหางกัน เสถียร ทํามือ √

เผยแพร่/

สุเมธ&เดอะป๋ัง ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561019 1 แจกัน งามจนตองชม เกินจะขม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

วันที่วาง 08/03/2561 2 วันน้ี...ฉันมีเธอ ก็ไมรูวาอะไรทําใหเราไดพบกัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

3 รักเดียวใจเดียว มองคลื่นที่ซัดเขามาซบฝ่ัง สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

4 ไมเสยีใจที่รักเธอ อาจจะไมมีเหตุผลใด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

5 อีกประเดี๋ยว อีกประเดี๋ยวฝนก็โปรยแลว แลวจะทน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

6 ทะเล และ แสงจันทรแ หยุดใจไมรักเธอ แตใจยังเพอถึงแตเธอร่ํา สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

7 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

8 ไมมีวัน...ไมรักเธอ ผิดไหมที่ฉัน บอกไปวารักเธอ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

9 ฉันยังคงเหมือนเดิม เพื่อเธอเทาน้ัน ฉันทําไดเสมอ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

10 เชา-สาย-บาย-เย็น ฟูาเมื่อยามเชา ชางดูสดใสและสวยงามเสมอ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

11 อาหมวย เมื่อตอนน้ันเธอเป็นเด็กรานโชวแหวย สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

12 นอนไมหลับ ออกไปกางมุงกลางทุงดวงดาว สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

13 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมคิดวาฉันวาฉันจะรูวาคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

14 ผูชายคนหน่ึง อยากอยูเคียงคูเธอ มั่นเสมอ ประกาศิต โบสวุรรณ;สเุมธ องอาจ √

15 คุณไดไหม ไมไดเป็นของใหมแกะกลอง ไมได สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

16 เพิ่งจะรู วันที่เธอบอกลา จึงรูจักความเสยีใจ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

17 แคผูชายคนน้ี (ละครคุณชายทรานซิสเตอรแ)ก็แคฉัน แคผูชายธรรมดาคนหน่ึง สเุมธ องอาจ √

18 อยูกับเธอนาน ๆ ไมวาเธออยูที่ไหน ไมวาเธอจะเคย สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

19 ยิ่งกวาปาฏิหาริยแ หากคุณเคยถามคําถามตัวเอง สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

20 ทะเล (ไมมีปลานํ้าจืด) ถึงแมทะเลจะไมมีปลานํ้าจืด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

21 เธอ เกิดเป็นผูชายอยางตัวฉัน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

22 ตมยํากุง ฉันเองก็คนไทย สิง่หน่ึงที่ภูมิใจ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

23 โยกเยก โอโยกเยกเอเย นํ้าทวมเมฆ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

24 พระอาทติยแยามเชา ลองลอยไปในยามค่ําคืน ทกุๆคืน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

25 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

26 ความจริงในใจ (ละครกลิ่นแกวตําหนักขาว)ณ วันหน่ึง ซึ่งยาวนาน คือวันที่ฉันไรรัก สเุมธ องอาจ √

27 รอยทราย มองหาดทรายดูอางวาง คลื่นลมซัด สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

28 ไมหลอแตเราใจ วันน้ีฉันตั้งใจจะบอกวาชอบเธอ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

29 ทําบุญดวยอะไร ผูหญิงที่สวยอยางคุณทําบุญไวดวยอะไร สเุมธ องอาจ √

30 แสนดาว (ละครภูแสนดาว) ขอบฟูาเว้ิงวาง พรางพราวดวยดาว สเุมธ องอาจ √

31 เพื่อนรูใจ เน่ินนานที่ใจคนหา ตอมาไดพบเธอ สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

32 เศรา กาลเวลาผานไป สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

33 อยารักฉันเลย ประโยชนแอะไร ถาเธอยังคิดจะถาม สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

34 อยาเอาฉันไปเทยีบกับเขา ฉันมาทหีลัง และตองพบภาพเธอที่ยืน สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

35 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก สเุมธ องอาจ √

36 ชมทุง (ละครคุณชายทรานซิสเตอรแ) จากตึกสงูเสยีดฟูา สูบานนาบานทุง สเุมธ องอาจ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261023 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/03/2561 1 บุญผลา บนาเซื่อเนาะวาเฮาสมิาพอกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

2 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

3 มีนองไวเฮ็ดหยัง นองบคือกับเขาดอก สวิากระจอก ตาย อรทยั X

4 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแแคน แกนคูน √

5 บเป็นหยัง กอง หวยไร X

6 You Let Me Down (คึดนํา) ฐา ขนิษ ก.ทาวคําสงิหแ X

7 ฮักอายกะฮัก ฮักเขากะฮัก กะฮูอยูวามันบคือ กะฮูอยูมันบแมน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

8 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

9 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

10 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

11 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นนํ้าตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

12 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว

13 อายหลายใจสยิายไปฝ่ังลาว สาวฝ่ังไทยคือเหงาใจแทเจา หญิงลี ศรีจุมพล √

14 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

15 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตนแ X

16 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

17 โหดเลวดี ถามเจาของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

18 ดึกหินลงหวย ตารแ ตจว. X

19 ไปตอหรือพอส่ําน้ี อาม ชตุิมา X

20 ใหพอกะสพิอ นํ้าออย สมใจรักษแ X

21 ใหอายตายผูเดียว แนมเบิ่งหนาเจาของ ยามอายสองกระจก เดวิด อินธี √

22 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

23 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใดเ หามใจบใหคิดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

24 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

25 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชยัณรงคแ √

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

27 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

อีสานฮิตมหาชน

SIGNATURE COLLECTION OF 
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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28 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

29 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

30 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

31 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

32 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

33 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแแคน แกนคูน √

34 รอยเลื่อน ตารแ ตจว. X

35 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

36 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

37 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

38 เดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร อยามองหนาเดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร ลํายอง หนองหินหาว √

39 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

40 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนน้ีอยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟูาว สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

41 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

42 เมื่อความฮักเกา นองสเิหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษแ √

43 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

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

45 กอนข้ีฟูา (Cover) อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ ลําเพลิน วงศกร √

46 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสีย้ววินาที เน็ค นฤพล √

47 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

48 จําเสยีงนองไดบ จําเสยีงนองคนน้ีไดบ ดนแลวหนอบได ศิริพร อําไพพงษแ √

49 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปัญหา ก็เลยตอง ไมคแ ภิรมยแพร √

50 อยากเด็ดดอกฟูา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน มนตแแคน แกนคูน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561014 ท้าซ้้า

วันที่วาง 08/03/2561 1 แสงสดุทาย (G19 Version) รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

2 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

3 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

4 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

5 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

6 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

7 แคไดรักเธอ 7 DAYS CRAZY X

8 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

9 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

10 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

11 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

12 เหตุผลที่ไมอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รูเราเป็นเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

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

14 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

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

16 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนดวยนํ้าตา PARADOX √

17 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

18 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

19 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

20 คนที่ไรขอแม Ebola X

21 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

22 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

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

24 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

25 ทรมาน Mahafather X

26 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

27 เพลงสดุทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

28 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสยีงคําปลอบใจ The Yers √

29 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

30 ข้ีหึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261032 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/03/2561 1 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

2 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

4 สิง่ของ ฉันที่เคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

5 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทามกลางเงา Jetset'er √

6 แรงดึงดูด ROOM 39 X

7 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

8 หลอกใหรัก ใชไหม น่ีเธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

9 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

10 เหน่ือยไหมหัวใจ เธอเป็นอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

11 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

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

13 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

14 ทําไดไง T_T X

ONE BAND ONE HTTS 2
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15 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

16 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

17 ฆาตกรตอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

18 คนที่ไรขอแม Ebola X

19 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทนั SILLY FOOLS (วงใหม) √

20 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

21 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

22 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางน้ี ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

23 หรือ/OR SLUR X

24 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

25 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

26 กอนฤดูฝน The TOYS X

27 พบกันใหม ? POLYCAT X

28 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

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

30 พระเอก ใครหนอใครทําใหเธอตองเสยีใจ The Bottom Blues √

31 นาฬิกาทราย ฉันคิดฉันฝันฉันเมาฉันหลงฉันเป็น อพารแตเมนตแคุณปูา √

32 ภาพทรงจํา Mahafather X

33 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

34 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

35 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

36 บินเขากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

37 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

38 เตลิด ZEAL X

39 เรื่องของวันพรุงน้ี วงสโลวแ X

40 เหตุผลที่ไมอยากเป็นเพื่อนเธอ ก็รูเราเป็นเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

41 คําตอบอยูที่เธอ อยาถามวาฉันจะอยูไดไหม วรวิทยแ สทิธิเสนา √

42 ดาวตก HAREM BELLE X

43 ถาเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

44 แคไดเป็นคนสดุทายที่เธอคิดถึง Pause X

45 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

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

47 คืนน้ีสบาย TATTOO COLOUR X

48 เธอ Get ก็ OK The Jukks X

49 อ฿อด อ฿อด The Richman Toy X

50 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

เผยแพร่/

Anniversary Vol.3 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0261039 1 กอด ฉันเคยบอก รูสกึจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

วันที่วาง 15/03/2561 2 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

3 ถามหนอย ก็อยากจะบอกจะตาย วาใจนะรักเธอ SATURDAY SEIKO √

4 ใจบอกวาใช เพียงเธอยิ้มมา สบสายตา ก็ยิ่งรูวาถูกใจ ธีรภัทรแ สจัจกุล √

5 O.K.นะคะ โอ฿ยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

6 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทนแ) √

7 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

8 โธเอ฿ย..เด็กเด็ก น่ีเหรอ ผูชายคนที่ฉันรูจัก หฤทยั มวงบุญศรี (อุ฿) √

9 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

10 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก บางแกว √

11 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมเคยคิดจะมีใคร ฐิติ เวชบุล (เอ็กซแ) √

12 หยุดหลอกตัวเองซะที ที่คิด คิดไว วาสกัวันอาจไดผล DRAGON 5 √

13 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

14 ขอแครักเธอ มือตอมือจับกันอยางน้ี มนตแชพี ศิวะสนิางกูร √

15 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง วุฒิสทิธิ์ สบืสวุรรณ (เต็ม) √

16 กลับไปไมเหมือนเดิม ที่จริงก็รูนะ วาเธอลืมฉันแลว นิหนา สฐุิตา เรืองรองหิรัญญา √

17 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ บี นํ้าทพิยแ จงรัชตวิบูลยแ √

18 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ใหเหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

19 เสนทางน้ี หากความรักเป็นดังเสนทางสายหน่ึง วรรธนา วีรยวรรธน √

20 รักเธอนิรันดรแ (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ น่ีเธอใชไหม หรือเสยีงใบไม ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชยแ √

21 หวง แคอยากมาหา ไมเคยจะคิดไกล 3G √

22 ฉันน่ังดูรูปเธอ ฉันน่ังดูรูปเธออยูทั้งวัน รื้อมันมา ชยัชตันแ ศรีศุภวัฒนะ (ชดั) √

23 เปลี่ยนกันไหม ความเดียวดายเป็นไง จะเคยเจอหรือยัง จอหแน รัตนเวโรจนแ √

24 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

25 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สบิลอ √

26 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

27 ความรักทั้งเจ็ด ฉันชอบเวลาที่ฟูามีดาวประดับ เป็นรอยเป็น SEVEN √

28 จีน่ี จเา พัน พันราตรี ที่ Genie ไมเจอใครๆ ศิลปิน 2002 ราตรี √

29 Where R U ? เธออยูไหน ไมรู ไมรูไมรู เลยนะ ที่เขาวารัก ANNITA √

30 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

31 เหงา เคยรูสกึไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

32 ตอบไดไหม เธอบอกไมไดตั้งใจ กับการกระทําของเธอ นันทกานตแ ฤทธิวงศแ √

33 แคอยากจะบอก เธอแครับฟัง เธอไมตองตอบ บัวชมพู ฟอรแด √

34 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นทแ) √

Gmm Grammy 35th 
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35 เสยีงเล็กๆ เสยีงเล็กๆของฉัน ที่ดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรต)ิ √

36 รักเหงาเหงา มองไปตรงประตู เหมือนวาเธอยังมอง นภัส จิวะกิดาการ(ฝน) √

37 อยากบอกวารัก อยากเดินเคียงขางเธอ อยากจูงมือของเธอ ลุลา √

38 หลุดปากใชไหม ใจจริงก็พอรู วารักของฉันที่เติมลงไป วง POWER PAT √

39 คงเดิม เอาซีดีมาวาง ของทกุอยางที่เธอฝากไว จิตภัทร พุมหิรัญ (เอิน) √

40 ทะเลาะ กินไมไดนอนไมหลับอีกแลวทําไม เสกสรรคแ ปานประทปี √

41 เรื่องมหัศจรรยแ บนโลกน้ีมีคนเป็นลานคน ทกุคนมี วง SOFA √

42 พอแลว อยาบอกวาเธอรักฉัน เมื่อใจเธอน้ัน BIG APPLE √

43 สดุที่รัก อยากมีคนรัก ขอใหใครตอใครก็รัก ภวพร ภูวะปัจฉิม (ปอ) √

44 คุณครูครับ คุณครูครับ คุณครูครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษา พลับ (จุฑาภัทร เหลาธรรมทศันแ) √

45 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จเา บอกวาจะมาขอหมั้น JAMP √

46 Say โจ฿ะ เธอจะหนีไปไหน จะหนีไปไหน วง ลูกหิน √

47 อยากกินกลวยบวชชี อยากกินกลวยบวชชีๆ ๆ ถาจะใหดี สามโทน √

48 ลูกทุงลิซึ่ม ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม วง เตปาปูา √

49 รั้ง เธอบอกเธอมาแลว เธอบอกจะโทรมา Joey boy √

50 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261024 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/03/2561 1 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นนํ้าตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

2 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

3 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใดเ สมบูรณแ ปากไฟ √

4 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชยั วงศแสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

5 คุยนอยถอยไป บัวผัน ทงัโส X

6 เดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร อยามองหนาเดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร ลํายอง หนองหินหาว √

7 ผูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

8 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

9 ควายตําอีปิ พร จันทพร X

10 อยากไดบึ้มๆ สาวแย เจติยา X

11 เฟซบกลาไลคแ ไลนแบกลาแอด (Remix)รูตัวดี บมีสทิธิ์เลยทกุดาน รูวา เน็ค นฤพล √

12 ชดั ชาว แคอยากบอกวาไมไดชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

13 เตยฟูาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษแ √

14 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

15 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

16 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

17 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

18 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

19 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

20 เซลฟีแลกใจเธอ จินตหรา พูนลาภ X

21 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

22 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

23 ปูหนีบอีปิ (เวอรแชัน่สะเดิดตาย!!!) พร จันทพร X

24 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สนิชยั √

25 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

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

27 เห็นแลวเฉยไว เห็นแลวก็เฉยไว เอาเห็นไหม พี สะเดิด √

28 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

29 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

30 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนน้ีอยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟูาว สมบูรณแ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

31 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สนิชยั √

32 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 สาวโรงงานลานเบียรแ บอยากกลับไปเหงา ในหองเชาคนเดียว ตาย อรทยั √

34 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

35 คึดฮอดกอดบได คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได พี สะเดิด √

36 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

38 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

39 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

40 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

41 เงินนะมีไหม (ละครดวงตาในดวงใจ) เรารักกันชอบกันดวยใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

43 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

44 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสขุมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

45 หนาวใจในคอนเสริแต เดินเขางานคอนเสริแตคือเป็นอะเลิ้รแต ตาย อรทยั √

46 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณแ ปากไฟ √

47 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสยีงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

49 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

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

เผยแพร่/

นันทดิา แก้วบัวสาย ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561017 1 ด.ีเจ.เสยีงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทดิา แกวบัวสาย √
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วันที่วาง 15/03/2561 2 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทดิา แกวบัวสาย √

3 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทดิา แกวบัวสาย √

4 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แกวบัวสาย √

5 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุขแเพียงใด นันทดิา แกวบัวสาย √

6 ขอเป็นคนหน่ึง อยากดูแล เมื่อยามเธอหมองเศรา นันทดิา แกวบัวสาย √

7 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทดิา แกวบัวสาย √

8 ปุานน้ี มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟูา นันทดิา แกวบัวสาย √

9 บงบอก คอยทกุวันกวาตะวันจะไกลลับตา นันทดิา แกวบัวสาย √

10 ฟูายังมองเรา จากวันน้ัน วันที่ฉันเองยังเยาวแวัย นันทดิา แกวบัวสาย √

11 เกือบไปแลว อยูใกลๆ กลับไมรู นันทดิา แกวบัวสาย √

12 พิพิธภัณฑแสวนตัว เหน่ือยใจมานาน นันทดิา แกวบัวสาย √

13 คืนสดุทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทกุที นันทดิา แกวบัวสาย √

14 ควันไฟ อยูคนเดียวกับความเดียวดาย นันทดิา แกวบัวสาย √

15 เต็มใจจะสญูเสยี อยากลัวทําฉันเจ็บ นันทดิา แกวบัวสาย √

16 ความรักสดีํา ฟูาดูสดใสหัวใจเบิก นันทดิา แกวบัวสาย √

17 รักแทแพใกลชดิ รอมานานแสนนาน ก็รอแตเธอ นันทดิา แกวบัวสาย √

18 ไมมีใคร เหลือทิ้งไว เพียงแตความหลัง นันทดิา แกวบัวสาย √

19 ละคอนฉากสดุทาย โลกคือละคร แบงเป็น นันทดิา แกวบัวสาย √

20 สกัวัน คอยตะวันสทีองจะสองมา นันทดิา แกวบัวสาย √

21 หักใจใหลืม สิง่ที่เคยซึ้งใจ สิง่ที่เคยสมัพันธแ นันทดิา แกวบัวสาย √

22 รักเธอเหลือเกิน ฟูาครึ้มครึ้มมันดูสดใสทนัตา เมื่อเวลา นันทดิา แกวบัวสาย √

23 แคเธอบังเอิญรักเขา เธอกับเขา คงไมไดทําผิด แคทําตาม นันทดิา แกวบัวสาย √

24 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย นันทดิา แกวบัวสาย √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561012 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/03/2561 1 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

2 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตนแ;เอ มหาหิงคแ X

3 บเป็นหยัง กอง หวยไร X

4 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

5 อยาใหเขาฮูเดอ เป็นหยังคือเฮ็ดแนวน้ี มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

6 คูคอง กอง หวยไร X

7 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

8 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

9 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตนแ X

10 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

11 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 สวรรคแพรากรัก กอง หวยไร X

13 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

14 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

15 เคยฮักกันบ เพชร สหรัตนแ X

16 อาลัยบัวเขียว[นายฮอยทมิฬ] อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไมคแ ภิรมยแพร √

17 กอนสไิป (Acoustic Version) อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

18 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

เผยแพร่/

New Release Vol.2 ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561025 1 เป็นตอ (ละครเป็นตอ) อยูคนเดียวก็คุนเคย อยูสบายจนเคย Urboy TJ √

วันที่วาง 15/03/2561 2 จริงไมกลัว (ล.ชายไมจริงฯ) จริง ไมกลัว ไมกลัว ใหม ดาวิกา √

3 ลมลุกคลุกคลาน(ซีรีสแ Sotus S) คนทกุคนตองมีปัญหา ธชย ประทมุวรรณ √

4 มิตรภาพเทาน้ัน มาเราไปมันสแกันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

5 รักกันจนวันสดุทาย (Happy Ever After)แพทกุอยางที่เคยไดลองสูมา กรภพ จันทรแเจริญ √

6 เรื่องของฉัน ที่ใหเธอไปแคหวังดี เทาไรก็เทาที่ฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

7 จะรักกันไปอยางน้ีเลย(Ost.waystoprotect)ตั้งแตพบกันครั้งแรก มาจนวันน้ี ธิติมา ประทมุทพิยแ(แอน) √

8 รักเธอตั้งนานแลว หากมองดวยสายตา ฉันแคคนผานมาทั่วไป รติพันธแ พันธแพินิจ √

9 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟัง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

10 หมดคําถาม(Cover) ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา The Answer √

11 ยอม 41(FORTY ONE) X

12 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

13 จม(Cover Version) ลุลา √

14 ทําไมตองรักเธอ(ซีรีสแ 30กําลังแจเวฯ) จากคนเคยสําคัญ มันก็กลายเป็นไมสําคัญ ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร √

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

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0561013 ท้าซ้้า

วันที่วาง 15/03/2561 1 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

2 ปลอยใจฝัน ปลอยดวงใจลอยหายเขาไปในเพลง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

3 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปทั่ว วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

4 อาจเป็นเขา อาจเป็นเขาที่เราเคย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

5 ขอแคมีเธอ กาลเวลาพาฉันเวียนวน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 โอความรัก ฉันรักเธอเสมอรักเธอ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

รวมฮิต 4 หนุ่ม ซุปตาร์อีสาน

GMM GRAMMY 

Signature Collection ofวิยะดา โกมาร

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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7 เธอในใจ หรือเป็นเพราะฉัน หรือ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

8 ใจคลองใจ เราผูกใจรักกัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

9 สองคน สองเราเดินทางมาไกล วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

10 ยังไมลืมผูรูใจ แตกอนยังมีกัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

11 ฉันมีเธอ [สาวใชหัวใจชคิาโก] ไมเคยคิดเสยีใจกับวันน้ี บอกตัวเอง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

12 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

13 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

14 เพลงน้ัน เพลงแผวเบาแววมา วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

15 ลองคิดดู ใยจะมาเพียรถาม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

16 เติมฝัน [เคหาสนแดาว] หน่ึงความฝัน หน่ึงความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

17 เรือขาดพายใจขาดรัก ช.อยูใกลสายนํ้า ความงามยิ้มรอ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร;ไพบูลยแเกียรติ เขียวแกว(ปั่น)√

18 เพราะรักจึงรู ในคนหลายคนมีใคร วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

19 เหมือนอาลัย ใจเหมือนอาลัยไมสราง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

20 เราตางเหมือนกัน มีไหมใคร ที่จะคอยเขา วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

21 เพราะเธอผูเดียว หยุดหายในเมื่อไหร ก็ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

22 อยาบอกกัน อยาบอกกันใหรูวันน้ี วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

23 นานเหลือเกิน เมื่อใดที่ใบไม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

24 คนดีที่หน่ึง โอคนดี อยาหว่ันใดใด จะเชด็รอยนํ้าตา วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

25 ไมขีดไฟกับดอกทานตะวัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

26 ฝันลอยลอย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

27 คนพิเศษ คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยลองไป วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

28 เพราะรักจึงรู ในคนหลายคนมีใคร วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

29 คอยเธอ แลัวหัวใจจะลืม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

30 ยังไมลืมผูรูใจ แตกอนยังมีกัน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

31 ยากใจหวัง เมื่อวันที่ฉันพบเธอ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

32 หมดความหมาย ลืมเสยีเถืด วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

33 ตามสบาย ผูคนเยอะแยะ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

34 ฝันไมหวาน เคยมีใครหลายคน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

35 เพื่อนกันนะ เธอเหมือนเป็นเชนคน วิยะดา โกมารกุล ณ นคร X

36 แตงงานดีไหม จูๆ เธอชวนแตง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 สายยอ Bie The Ska X

2 ABC ชกักระตุก ไอซแ ปรีชญา พงษแธนาธิกร;ซันน่ี สวุรรณเมธานนทแ;หมวดแวน Doubletap (กรวิก จันทรX

3 โจ฿ะ Sorry ผมน่ีข้ีเกรงใจ ไมไดมีลวดลาย กฤษฎา ศรีสกุใส(Khanom T-pop) √

4 เมาแลวเละ เหลาก็เหลาเรา บานก็บานเรา พี สะเดิด √

5 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

6 หญิงลั้ลลา (Remix) อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ MilkShake √

7 รูปไมหลอมีสทิธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศแ วงพัทลุง X

8 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

9 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษแ √

10 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

11 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

12 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

13 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

14 โสดไมซิง บุญชม X

15 สวุรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชยีงคาน เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

16 เซ็งมันเซ็ง บอล เชญิยิ้ม X

17 แฟนพี่คันหู วง Fin X

18 เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน เอาเมียไปเทริแน สมบูรณแ ปากไฟ √

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

20 เกลียดความโสดโกรธความเหงา ตื่นข้ึนมา ก็เจอแตหมอน ไมเคยมี พี สะเดิด √

21 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสดิู ดูคูน้ีส ิเขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

22 บานนอกแลวไง เมญา นนธวรรณ X

23 มาทําไม เดิน...อินางเอ฿ย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);จินตหรา พูนลาภ √

24 ลูกทุงลิซึ่ม (Remix) ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม MilkShake √

25 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

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

27 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

28 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

29 กลัวมีแฟนไมทนัใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

30 แมไมวา ช.รูวาแมเป็นหวง แตอยากจะชวนนอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท);ญาญาญ๋ิง √

31 คุณแมไมวา เมญา นนธวรรณ X

32 นักรองเงินรอย ไมเป็นไรหรอกนะ นํ้าตาเรายังมีพอใช เลง ศรันยกันยแ √

33 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

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

35 เบื่อ บ฿ะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

36 ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ขอเป็นแฟน ไดหรือเปลา บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

37 ดีไหมครับ รอนๆจะพัดใหคุณ ไดเย็นสบาย ถาคุณหิว อ฿อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชยัเจริญกิจ √

38 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

39 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

40 แตวา..เมื่อไหรละ หนังสกัเรื่องก็ไมเคยไดดู เห็นพูออยู ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต โยกสะบัด มันส์สุดติ่ง
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41 ใจเปราะ ใหรอยเต็มรอยก็นอยไปหนอย หัวใจ บิว พงคแพิพัฒนแ คงนาค √

42 คิดถึงน่ีคะ ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึงน่ีคะ เปาวลี พรพิมล √

43 ติ่ง ปอ อรรณพ X

44 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

45 นองทําเกินไป นองก็ทําเกินไป นองหัวใจหรือเปลา ปีเตอรแ โฟดิฟาย √

46 แมหัวลําโพง (ละครแมหัวลําโพง) อาจจะดูวาฉันจอมแกน เที่ยวเดินสะบัด เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

47 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

48 กํากาสกาฬสนิธุแ เซยแฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสนิธุแนอมาแลว พี สะเดิด √

49 รักตุ฿ด Bie The Ska X

50 บรึ๋ย(กลัวนะค฿าบ) Mocca garden X

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261026 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

2 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

3 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทยั √

5 นางฟูาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

6 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

7 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

8 สัง่นํ้าตาไมได เป็นแคคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

10 อายลืมทกุคํา นองจําทกุนาที ลืมกันงายคักเนาะ น่ีบคนเคยฮักกัน ตาย อรทยั √

11 ของหมั้นเป็นของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปีจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

12 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสถิามหัวใจเจาของ เป็นหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

13 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟังเสยีงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา แมน มณีวรรณ X

14 สาวชมุแพแพรัก จินตหรา พูนลาภ X

15 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

16 ผีเสือ้ใจรายกับดอกไมใจออน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแครแ มนตแแคน แกนคูน √

18 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทยั √

19 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนแมาทกั ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

20 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

21 ยาลางแผลใจ แมน มณีวรรณ X

22 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษแ √

23 หัวใจยอมใหตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป X

24 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษแ √

25 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

26 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทยั √

27 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

28 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทกุคนรูสกึ ศิริพร อําไพพงษแ √

29 หัวใจรองไห แมน มณีวรรณ X

30 นํ้าตาสาววาริน สาววารินวันน้ีตองกินนํ้าตา จินตหรา พูนลาภ X

31 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวนํ้าตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

32 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทยั X

33 ทนบไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป X

34 อายเข่ียนองถ่ิม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเข่ีย กานตอง ทุงเงิน √

35 สดุทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแแคน แกนคูน √

36 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

37 ฝืนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทยั √

39 รักแทแครแดวยหรือ แมน มณีวรรณ X

40 ผูบาวเปลี่ยนไป จินตหรา พูนลาภ X

41 บพรอมแตบแพ ถาเป็นแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแแคน แกนคูน √

42 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

43 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน พี สะเดิด √

44 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสกึเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

46 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทยั √

47 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟูาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแแคน แกนคูน X

48 ลบเบอรแก็ลืมเธอไมได เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาใหได กานตอง ทุงเงิน √

49 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ พี สะเดิด √

50 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261025 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตนแ;เอ มหาหิงคแ X

2 กลับคําสาหลา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

3 สเิทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทยั √

4 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

5 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแแคน แกนคูน √

6 บุญผลา บนาเซื่อเนาะวาเฮาสมิาพอกัน ไมคแ ภิรมยแพร √

7 บเป็นหยัง กอง หวยไร X

รวมฮิต หนุ่มใจร้าว กับ สาวใจช้้า

ลูกทุ่งฮิตเป็นล้านๆ ชุดที่ 3

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 14/25



8 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

9 จื่อแหนใจ ออยเลอรแ X

10 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

11 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสยีขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

12 ฝากพรุงน้ีไวกับอาย อายฮูบวา..ชวิีตกอนอายหาเจอ ตาย อรทยั √

13 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

14 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

15 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา นํ้าตาของ ศร สนิชยั √

16 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตนแ X

17 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว ศิริพร อําไพพงษแ √

18 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูุจเาน ลองไมคแ X

19 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

20 ผูสาวข้ีเหลา เมยแ จิราพร;วงคแ ชนะกันตแ X

21 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

22 ปลอยนํ้าใสนานอง เพชร สหรัตนแ;แพรวพราว แสงทอง X

23 ยังจํา..ทกุสิง่ที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแแคน แกนคูน √

24 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษแ √

25 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสไิปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา มนตแแคน แกนคูน √

27 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

28 คูคอง กอง หวยไร X

29 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทยั √

30 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแแคน แกนคูน √

31 โหดเลวดี ถามเจาของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

32 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

33 รั้วของชาติ สขิาดใจ ตารแ ตจว. X

34 กอนข้ีฟูา อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

35 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชยัณรงคแ √

36 สกัวัน..ฉันจะรูสกึเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

38 บอกรัก..แตบรูสกึวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชวิีต ตาย อรทยั √

39 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

41 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เป็นจังใดเ ใจเป็นหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทรแ;ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

42 เขาขอไลนแ อายขอลา เฝูาสงไลนแพายรักฝากใหเธอ มนตแแคน แกนคูน √

43 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟูายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

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

45 นํ้าตาบักหนาโง เดนชยั วงศแสามารถ X

46 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

47 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

48 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

49 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

50 กอนสไิป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

51 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

52 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261051 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

2 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

3 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

4 คนไมจําเป็น อยูตรงน้ีอยากเป็นคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

5 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

6 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

7 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

8 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

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

10 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

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

12 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดที่ใฝุฝัน หยดนํ้าตา NOS √

13 อยาลอเลน คําเรื่อยเปื่อยก็เหน่ือยใจทกุคน สบัสน หนุม กะลา √

14 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

15 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนน้ี ทําไมรูสกึดี PARATA √

16 ทําไดไง T_T X

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

18 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

19 คนมีเสนหแ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

20 หลอเลย หัวใจ บางทกี็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

21 อาจจะเป็นเธอ เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

22 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป็นเหมือนเขา POTATO X

23 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑรูเกียรติ √

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

25 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

ร็อกฮิตเป็นล้านล้าน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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26 กราบขอรอง เหมือนเธอตองการหยุดความสมัพันธแ โทน่ี ผี √

27 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

28 ปลิดปลิว จนวันน้ียังเจ็บปวด ยังตองเสยีนํ้าตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

29 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

30 ถาเรายังคิดถึงกัน (Meeting point) Blue Shade X

31 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวาสองเรา The Yers √

32 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะนํ้าตา LOMOSONIC √

33 ภาพทรงจํา Mahafather X

34 นางฟูาหรือปีศาจ (ล.สงครามนางงาม)เธอ เปรียบดังเพชรเม็ดงามนํ้าหน่ึง คิว สวีุระ บุญรอด √

35 หลอมละลาย โตโน & The Dust X

36 รักของเธอจริงไหม ฟลุ฿ค 60 Miles X

37 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

38 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝูาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปั้น Basher √

39 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

40 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

41 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอใหหว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

42 สิง่แทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณแ Retrospect √

43 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทกุอยาง LOMOSONIC √

44 Gu ไม Ru ใครมันจะไปรู ในทกุๆสิง่ โลกมันลึกลับ Big Ass √

45 แปฺะอยารอง SILLY FOOLS (วงใหม) X

46 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

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

48 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

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

50 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261041 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

2 กาลเวลาพิสจูนแคน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมคแ ภิรมยแพร √

3 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ น้ันมีคา 25 Hours √

4 ทกุคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

5 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

6 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธแ พลพล;LABANOON √

7 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

8 กอดฉันไว (ภาพยนตรแสามชกุ) ลืมไปไดเลย เรื่องที่เคยผานมา ใหแลวไป PARADOX √

9 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

10 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

11 ถึงเพื่อน ในโลกแหงความฝัน และวันที่เป็นจริง พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

12 ทะเลใจ เหมือนชวิีตไดผานเลยวันแหงความฝัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย X

13 คิดถึง จะไปก็ไป ไมตองอาลัยนักหรอก พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

14 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม ไมเมือง √

15 ขวัญเอย ขวัญมา ขวัญเอย ขวัญมา นํ้าตา แชม แชมรัมยแ √

16 จากคนไกล ไกลจะไกลเพียงไหน ไมไกลเกินใจไปสู ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล พลพล √

18 อยากกลับบาน สิง่น้ันยังหวังอยู วสนัตแ โชติกุล √

19 สวรรคแบานนอก ฟูาผองเพ็ญ งามเดนคือดังสวรรคแ วิสา คัญทพั X

20 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

21 อยากกลับไปใหลมใตกอด ลมบายพัดฝุุนควันกลางเมืองกรุงโชยผาน โกไข √

22 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟูา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

23 เธอยังมีฉัน แมมีคนอาจไมเขาใจ สิง่ที่เธอทุมเทไป เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

24 คนสําคัญประจําบาน เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยูไมได พลพล √

25 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟูา เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

26 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

27 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

28 คิดถึง ดึกแลว จะนอนก็นอนไมหลับ ไท ธนาวุฒิ √

29 บานนาคอยอยู เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

30 จดหมายถึงพอ อานคําบรรยายจดหมายถึงพอ ไท ธนาวุฒิ X

31 มาไมไกลถาไมมีเธอ ณ เสนทางแสนเลือนราง ฉันเดินทาง ไมเมือง √

32 โดยสารหัวใจ หอมลมทุงบางๆ พัดริมหนาตางระหวาง แชม แชมรัมยแ √

33 อยูที่ไหนก็เหงาได จากตรงน้ีที่เคยเห็นวามีเธออยูทกุวัน เสถียร ทํามือ √

34 คนไกลเบอรแเกา โทรหา...คนดีที่อยูบานเรา ดวยเบอรแโทร พลพล;ตาย อรทยั √

35 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสอืเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

36 เหน่ือยนักพักหีด บนหนทางของคน ที่ตองดิ้นรนกาวไป โกไข √

37 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 เก็บรักไวที่ปลายรุง ฮือ ฮือ ฮือ... เมื่อแกะรอยความคิดถึง ไมเมือง √

39 โดยสารมากับกําลังใจ ใตตะวันดวงเดียวกัน เราโดยสาร เสถียร ทํามือ √

40 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง รัชนก ศรีโลพันธุแ √

41 นกหลงรัง แสนเดียวดายในเมืองหลวง เหมือนดัง ธนพล อินทฤทธิ์ √

42 คิดถึงบาน มองดูดวงดาวก็ยังเป็นดาวดวงเดียวกัน ไท ธนาวุฒิ √

43 กลับบานเราเถอะ เธอไปอยูไกล เธอเดินไปจากบาน ชยัชตันแ ศรีศุภวัฒนะ (ชดั) √

44 ถาเธออยู (Acoustic) ถาหากจะมีสกัทาง ที่ใหตัวฉันไดเดิน ไท ธนาวุฒิ √

45 หวงใย วันน้ัน วันที่สบัสน เราสูเราทน พลพล √
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46 แม นํ้าคางยังหยดไหล นํ้า พงษแเทพ กระโดนชํานาญ √

47 สดุใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ พงษแสทิธิ์ คําภีรแ X

48 คืนสูรัง ฝนโปรย โรยออน มงคล อุทก X

49 รอยยิ้มนักสู หากเหน่ือยนักขอจงหยุดพักเสยีกอน LOSO √

50 ลมเปลี่ยนทศิ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เป็นสญัญาณ Big Ass √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 คูกัด ลิ้นกับฟันพบกันทไีรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

2 พริกข้ีหนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคน้ี ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

3 แฟนจเา แฟนจเาฉันมาแลวจะ อยูน่ีแลวนะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

4 ลองซิจ฿ะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วาพี่เป็นหรือไม ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

5 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

6 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

7 โอละหนอ...My Love ฝากเอาไวกอนนะ ขอทวัีนน้ีไมเอาละ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

8 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

9 อยูคนเดียว อยูคนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไมเห็น ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

10 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทไีมอาจรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

11 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

12 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

13 เลาสูกันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

14 คนไมมีแฟน ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

15 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

16 กอนหินกับนาฬิกา ความเป็นจริงที่เธอยังไมเขาใจ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

17 ตองโทษดาว... ความจริงที่ฉันตองการเก็บไว มันทําให ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

18 คูแท แลววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรูสกึ ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

19 ไมแขงยิ่งแพ แนนอน เมื่อเรารักเขาเขาแลว ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

20 นํ้าตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝืน ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

21 เงียบๆ คนเดียว อยามาใหเจออีกเลย เฉยเฉยไปเลย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

22 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พรอมรอยนํ้าตา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

23 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

24 อยาทําอยางน้ีไมวากับใคร...เขาใจไหมถามีใครสกัคนมองมา เขาคงนึกวาเรา ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด) √

เผยแพร่/

 ตั้ม สมประสงค์ ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0561026 1 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

วันที่วาง 22/03/2561 2 ทนไดทกุที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

3 หัวใจวางเปลา กับการรอคอยที่ดูจะเลือนลาง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

4 พูดไมออก เธอเอยออกมาวาลากอน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

5 เหมือนมีลางบอก เหมือนวันโลกแตก สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

6 ขออาง ทําดีตอเธอ ก็ฉันรักเธอมานาน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

7 อาจไมมีพรุงน้ี ถาหากพรุงน้ีไมเหลืออะไร สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

8 สัง่มาคําเดียว ยังคอยดูแลเรื่อยไป ใหเธอพอใจ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

9 อยูกันยังไง อยูกันยังไง สิง่แวดลอม สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ X

10 โงเอง ก็รูทั้งรู เขาไมเคยจะมาสนใจ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

11 เธอ หลับตาเธอน้ันไวเพื่อลืมทกุสิง่ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

12 คูชืน่ชลุมุน รักจริงจริงแตเธอ แตเธอเทาน้ัน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ;นันทนา บุญ-หลง √

13 ที่เกาที่ฉันยืน ตอจากวันน้ี สิง่ที่เคยฝัน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

14 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

15 ไฟกับตะวัน คืนที่เรายืนมองฟูา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

16 สามคําที่หายไป สามคําแคน้ันเอง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

17 แหวกฟูา ควาดาว เหมอมองไปบนฟูา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

18 ไมเสยีดายที่ไดรักเธอ ตางก็มาคนละทาง มาเจอกันโดยบังเอิญ มาลีวัลยแ เจมีนา;สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

19 งาย...งาย กับคนเดิมที่เธอน้ันมีใจ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

20 รักที่อรอย นํ้าตาลสกัชอน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

21 ผูหวังดี น้ันก็ชี ้น่ีก็แนะ ก็หวังดีกันทกุคน สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

22 ยิ้มลูกเดียว อยูแบบสบาย พิษภัยไมมี สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

23 ตบะแตก เกิดมาสวยทกุคนก็มอง เกิดมาสวย สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

24 ฟาดเคราะหแ เรื่องธรรมดา เมื่อคนมีชวิีต สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

25 ตองดีกวาเกา ไมคิดจะลงแขง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ X

26 ตัวของเรา หากมีสิง่ไหนที่เรา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

27 ควาไขว ควาไขวใครก็ดี สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

28 รูกันอยูแลว บอกกันสกัหนอยบอก สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

29 เรื่องแคน้ี ไมเป็นไรลืมซะเรื่อง สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ X

30 ตัวอันตราย สิง่ที่มองไมเห็นตัวตน แตเราทกุคนก็มี สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

31 ผูหญิงนะผูหญิง ก็ผูหญิงนะส ิก็ผูหญิงนะสิ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

32 ฟูา-ดิน-คน วัน ที่หัวใจเราเจ็บ พบความแพพาย สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

33 จะเอายังไง เธอจะไปแลวเรา สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ X

34 อะไรคือใจเธอ ถามตัวเองเหตุใดทองฟูากวางใหญ สมประสงคแ สงิหวนวัฒนแ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261037 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 รักฉันนาน ๆ ช. รักฉันนาน ๆ อยารานรางหาง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

THE MASTERPIECE เบิร์ด ธงไชย
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

SIGNATURE COLLECTION OF
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

คู่หวาน คู่กรุง ชรินทร์ - อรวี
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 วนาสวาท ช.ฉันคิดถึงเธอตั้งแตหัวค่ํา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

3 สกัขีแมปิง ช.โอกุศลดลพี่มาพบเจา ใจพี่ยังรอน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

4 พอแงแมงอน ช.พี่จากจอมขวัญไมเห็นหนานองวัน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

5 จูบเยยจันทรแ ช.โอ นวลละอองนองจะเหนียม อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

6 ใตรมมลุลี (ญ) โอมลุลีรมน้ีมืดมนตแ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

7 แตปางกอน รอคอยเธอมานานแสนนาน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

8 เธออยูไหน ญ.ใครคนน้ันที่ฉันฝันถึงเขา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

9 สญัญารัก รักเอยนองเองยังเฝูาเฉลียว อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

10 นกเขาคูรัก ช.โนนแนะนกเขาคู อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

11 มนตแรักดอกคําใต พริ้วลมพัดฉ่ําดอกคําใตกรุน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

12 ทยุจเาทยุ ญ.ทยุจเาโอทยุของขา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

13 ฉอเลาะรัก ช.พิศวาทชืน่ชมรักรื่นรมยแสูสม อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

14 งอรัก ช.นองพี่หมองหมางเคืองระคาง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

15 มั่นใจรัก แสนระรื่นชืน่ใจไดกลับมาเจอ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

16 วอนรัก ช.ชางรายเหลือเกินแกวตา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

17 หนาวคลายเพราะอายรัก ช.ลมหนาวโชยพริ้วมา ญ.ลมพริ้วมาพาใหสขุใจ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

18 สรุิยะจันทรแ ช.โลกเราน้ีมีเป็นคู อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

19 รักใตรมไทร เห็นไทรพริ้วใบเมื่อตองลม อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

20 ฝนน้ี ช.โอดวงใจเอเย พี่เอยขององอนเจา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

21 ดวงจันทรแ ช.ดวงจันทรแงามพักตรแพิศเพียงพระจันทรแ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

22 ทยุฝันราย ช.ทยุฝันราย...ดูคลายเป็นลางชวัีน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

23 จนจริงไมจนรัก ช.นองเอยนองพี่นองเป็นเพื่อนปลอบชวีี อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

24 มะลิขาว ญ.มะลิเจาเอเย ช.มะลิเจาเอเย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

25 วิมานรักหวยแกว(คู) ช.โอหวยแกวเป็นพยาน อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

26 ปองใจรัก (ญ) โอความรักเอยสดุชืน่สดุเชย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

27 ดําเนินทราย แสงจันทรแนวลผอง เมื่ออยูกับคูประคอง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

28 รักเธอเสมอ ช.ดวงฤดีของพี่น่ีหนอถูกใครฉอชวงชงิ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

29 รัก ช.แสงจันทรแนวลผอง นภาพราวพราง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

30 เชือ่รัก ช.ขวัญตาคนดีซบนอนทรวงพี่ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

31 ธารนํ้ารัก ช.อยูริมนํ้าธารน่ังคอยหวานใจ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

32 อุทยานรักแหงไทรโยค ช.งามไทรโยคงามธรรมชาติ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

33 ของจิต ช.รักเอยรักเคยชืน่เชยชใูจ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

34 ดอกฟูารวง ญ.ดอกเอยดอกฟูาดอกไมเทวา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

35 พระจันทรแวันเพ็ญ ช.พระจันทรแวันเพ็ญลอยเดนสกาว อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

36 ออยใจ ช.งามแสนงามอยางหยดยอย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

37 พรพรหม ช.รักประคองนองนางไมหางเลย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

38 ขอเป็นจันทรแ ช.ลมพัดเฉื่อยฉิว ฝากใจลอยปลิวพลิ้วถึง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

39 กรุงเทพราตรี ญ.โอกรุงเทพเมืองฟูาอมร ช.สมเป็นนคร อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

40 ดาวประดับฟูา ญ.คืนวันน้ีไมมีพระจันทรแเจา อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

41 ฟูารักดิน ช.อุนอารมณแสมสขุอยางน้ีมีแตเราสอง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

42 สญัญาที่ปุาเหนือ หอมกระไรเอื้องเอย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

43 คืนน้ี ญ.คืนน้ีไยเดือนหมองเลือนไมสวย อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

44 เที่ยวเชยีงใหม ช.เที่ยวเชยีงใหมเราใจปอง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

45 คืนหน่ึง คืนหน่ึงยังซึ้งตรึงใจ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

46 หวานรัก ญ.สขุใจเพียงใดที่เอย ช.สขุยามเชยชูสูสม อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

47 ถนอมรัก ญ.ฉ่ําใจไหมพี่นองเอาใจ อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร √

48 นํ้าใจรัก ช.นํ้าใสไหลข้ึน และไหลลง ไหลไมไหลหลง อรวี สจัจานนทแ;ชรินทรแ นันทนาคร X

49 เรือนแพ เรือนแพ สขุจริงอิงกระแสธารา ชรินทรแ นันทนาคร √

50 แววเสยีงซึง ใครหนอดีดซึงใหขาเจาซื้งซาน อรวี สจัจานนทแ X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 22/03/2561 1 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

2 คือเธอเทาน้ัน เก็บไวตรงน้ันหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

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

4 อากาศ เธอเห็น วาเป็นฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

5 นักโทษประหาร ขอบใจสกัครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

6 เศษหน่ึงสวนเกิน คนน้ีหรือเปลา ที่เมื่อกอนน้ันเธอ Pancake √

7 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

8 เตรียมใจ ความรูสกึในใจ มันพูดวาไมเหมือนกอน บางแกว √

9 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

10 จําใจ มีอะไรปิดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

11 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสญัญา เคยตกลงไว นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

12 นางฟูากับควาย นางฟูาองคแหน่ึง กําลังหลงทาง TAXI √

13 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

14 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

15 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝุามรสมุ ธนพล อินทฤทธิ์ √

16 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

17 Hey Hey อาจดูกวนตาไปหนอย และอาจใชถอยคํา TAXI √

18 ถาเธอหลายใจ ถาเธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

19 รักอ้ําอึ้ง เออคือวาคือ เออคือตัวฉัน อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

20 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

21 มอ'ไซคแรับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย น่ังคอยวาใคร LOSO √

ร็อกติดดิน 4
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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22 อยากเกิดเป็นคนหลายใจ ตั้งแตที่รักเธอ ก็ไมเคยรักใคร กะลา √

23 มันถูกกําหนดไวแลว (ล.บุหงาหนาฝน)ที่เธอเคยนึกขําในความเป็นมา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

24 ฉันโต฿ะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √

25 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟังไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

26 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

27 อีกสกัครั้ง (ละครรักแผลงฤทธิ)์ อยูคนเดียวก็ดี ไมตองมีหัวใจใหใคร ไท ธนาวุฒิ √

28 นํ้าเนา...เงาจันทรแ รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

29 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟูา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

31 เธอมีจริง มีนางฟูาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

32 เทาที่มี ฉันบอกกับเธอ วันน้ันวาฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 อธิบาย อยากจะรูเรื่องจริง ทกุๆสิง่ที่เกี่ยวกับ บางแกว √

34 อยาทํา ไมตองทําเป็น เห็นใจกันหรอก SMILE BUFFALO √

35 MESSAGE ผิดเบอรแ จดหมาย HOTLINE ที่สงตามสาย SO COOL √

36 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสด)รูอยูแกใจ วาเราน้ันไมมีสทิธิ์ กะลา √

37 คนที่เธอไมควรเผลอใจ (ล.ปีกมาร) ฟูานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

38 อายเพื่อนเธอ จดจําวันที่เราอยูดวยกันทกุๆเย็น SO COOL √

39 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันน้ัน เสกสรรคแ ศุขพิมาย √

40 รักยังไมสราง ก็ถามกันตรงๆ ก็ถามกันจริงจัง วง สบิลอ √

41 ไมหลอแตรักจริง เงินทองผมก็ไมคอยมี T.V.เลยไมไดซื้อมา กะลา √

42 รักเมืองไทย ไมตายหรอกครับ เขาไมใหผมไปซื้อ ไปผอนสง อัมรินทรแ นิติพน(อ่ํา) √

43 มนตแรักสบิลอ ว่ิงไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สบิลอ √

44 มีแตคําวารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

45 บาคิดถึง ทกุทกุเชาบนเตียงนอน ยังกอดหมอน โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

46 เปรี้ยวตลาดแตก (ละครเปรี้ยวตลาดแตก)เธอ ไมใชนักเลง แตเธอก็มีกางเกง Pancake √

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

48 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสขุ จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 ไมมีหัวใจ...ไรสมอง ถาวันน้ี สมองกระทบกระเทอืน NOS √

50 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561020 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

2 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

3 OH OH พยายามไมทกัไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

4 ใจราย ใจราย เธอนะใจรายรูไหม คิดถึง นิโคล เทริโอ √

5 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตัดใจเสยี นิโคล เทริโอ √

6 ตอไปน้ีนะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

7 ทําไมเป็นคนแบบน้ี โกรธตัวเอง วาตัวเอง เห็นไหมที่เรา นิโคล เทริโอ √

8 วันที่ออนไหว เธอเดินมาหาฉัน เมื่อวันที่ออนไหว นิโคล เทริโอ √

9 คนที่ไมมีใครตองการ วันหน่ึงที่เธอเดินมาหากัน พรอมดวยคํา นิโคล เทริโอ √

10 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน นิโคล เทริโอ √

11 เปรี้ยวใจ สดุที่รักของฉันไมเหมือนคนอื่น นิโคล เทริโอ √

12 ไมมาก ไมบอย แตไมหาย ก็เป็นแคเพื่อนคนหน่ึง เป็นแคคนหน่ึง นิโคล เทริโอ √

13 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

14 รานขายยา เป็นอะไร ละ คะ คะ เป็นอะไรกันนักหนา นิโคล เทริโอ √

15 ฉันก็สูคน มันก็ถึงเวลา ที่ตองประกาศอิสรภาพ นิโคล เทริโอ √

16 นึกไมออก ไมรู ไมรู วาเจอะคุณเมื่อไร นิโคล เทริโอ √

17 ยิ้มใหกับความผิดหวัง เธอ บอกไมเขาใจ บอกไมเขาใจ นิโคล เทริโอ √

18 วันหน่ึง...ฉันจะทําเพื่อเธอ วันหน่ึงจะดีกับเธอ จะคอยดูแลใสใจ นิโคล เทริโอ √

19 พรุงน้ี พรุงน้ีฉันจะเป็นคนใหม พรุงน้ีจะ นิโคล เทริโอ √

20 ถาเป็นเมื่อกอน ถาเป็นเมื่อกอน ที่เราเพิ่งเจอ นิโคล เทริโอ √

21 ไมมีเหตุผล เหตุใดฝนจึงตก ตกมาไมทนัเทาไร นิโคล เทริโอ √

22 เพิ่งรู เธอคงเห็นใชไหม วาฉันโงยังไง นิโคล เทริโอ √

23 เหตุน้ีจึงรักเธอ ปลามันจะกินผักคะนาผัดไทย นิโคล เทริโอ √

24 วาไงคะ ตอนเธอเองจะไป อยากจะรั้งใหเธออยู นิโคล เทริโอ √

25 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟูายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง นิโคล เทริโอ √

26 ชดัเจน ปิดตา แตยังคงไดยิน ปิดหูก็ยังไดกลิ่น ติ๊ก ชโิร;นิโคล เทริโอ √

27 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ นิโคล เทริโอ √

28 ใตแสงตะวัน มองออกไปในความคุนเคย นิโคล เทริโอ √

29 แคมี อาจจะมีพรอม... แตชวิีตก็ยังวุนวาย นิโคล เทริโอ √

30 ที่สดุในหัวใจ กี่ครั้งที่ฝันดีดี ตองดับตองสญูไป นิโคล เทริโอ √

31 สิง่สําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากน้ี มันจะมีอะไร นิโคล เทริโอ √

32 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคแก็มีไป ใครจะไป นิโคล เทริโอ √

33 โลกของบูรณา อยากจะรูวาผีเสือ้อยูไหน อยากจะรู นิโคล เทริโอ √

34 ยาของหัวใจ ฉันคือคนอางวาง ฉันคือคนที่ขาดหาย ธงไชย แมคอินไตยแ(เบิรแด);นัท มีเรีย;นิโคล เทริโอ√

35 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชวิีตของฉัน... นิโคล เทริโอ √

36 ไมแนใจ [เงามรณะ] ตอบตัวเองไมไดเลย เธอทําไมเงียบงัน นิโคล เทริโอ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261033 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเป็นจั๋งไดเ เสกสรรคแ ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

Signature Collection of นิโคล เทริโ TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

เพลงดังประจ้าผบั 4
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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2 รักนะ มอ มอ วงพัทลุง X

3 เหลาจเา (Medley) 2000 ในโลกน้ีไมมีหัวใจใครแนนอน BLACKHEAD √

4 เธอ Get ก็ OK The Jukks X

5 เราและนาย (Special Version) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน BODYSLAM;Potato;หญิงลี ศรีจุมพล √

6 ฟูาเป็นใจ เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟูา 25 Hours √

7 แตกตางเหมือนกัน วันเวลา ที่คอยเปลี่ยนแปลง ตองเจอปัญหา GETSUNOVA √

8 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

9 ยาพิษ คํางายๆแตความหมายสดุลึกล้ํา คํางายๆ BODYSLAM √

10 ขานอยสมควรตาย โลกใบน้ี เหมือนมีคําสาปใหคน ทกุคน Big Ass √

11 ใครจะหยุดความเหงา LOMOSONIC X

12 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

13 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

14 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

15 มิตรภาพเทาน้ัน มาเราไปมันสแกันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

16 R U OK (เชค็) สงิโต นําโชค X

17 Thai Girls สาวจีนไปจนอเมริกัน ดูยังไงก็ไมเห็น CLASH √

18 คืนน้ีสบาย TATTOO COLOUR X

19 เชาไมกลัว (Cover Version) ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวน้ี Polycat √

20 Fire เกิดเป็นลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

21 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

22 Slow Motion (ระวังมันสแชนโอเ!!) เหน่ือยทั้งปีเซ็งและทนเต็มทถีาใหดี โจอี้ บอย √

23 อยากรองดังดัง ไมรูวาเป็นอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลแมมี่ √

24 ปากวาง ไมใหเบื่อไดยังไง ในเวลาหางไกลแบบน้ี ไอซแ ศรัณยู √

25 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเธอมาหอมปากหอมคอ วาน ธนกฤต พานิชวิทยแ √

26 ที่รัก (ละครเกมรายเกมรัก) ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทยแ ปาทาน √

27 นํ้าผ้ึงพระจันทรแ รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

28 จริงๆมันก็ดี ไมรูส ิฉันจะยิ้มไดอีกทพีรุงน้ีหรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

29 นํ้าลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

30 ทําอะไรสกัอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทกุท ีใชเธอหรือน่ี นครินทรแ กิ่งศักดิ์ √

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

32 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

33 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

34 อยาบอก ไมจําเป็นตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันตแ รัตนอุดม(อะตอม) √

35 ถอย GLISS X

36 ไกล Musketeers X

37 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

38 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝัน เพราะ Season Five √

39 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

40 ความรักไมผิด (Club Friday The Series 6)ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน ศิรินทพิยแ หาญประดิษฐแ ROSE √

41 อยากใหเธอไดยินหัวใจ (ล.พรพรหมอลเวง)ทรมานไปทั้งหัวใจ ทกุครั้งที่เรา Yes'sir Days;ฟิลแม บงกช เจริญธรรม √

42 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

43 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขา Sweet Mullet √

44 นํ้าตาที่หาย ทกุสิง่จบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

45 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

46 จําเป็นตองลืม เธออยูสงูแคไหน สงูเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

47 ฉันไมมี T_T X

48 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชยั X

49 นํ้าใตศอก สกายพาส X

50 แฟนคนใหม วงกลม X

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261050 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 น่ีแหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

3 ใจหน่ึงก็รัก อีกใจก็เจ็บ มีทางสองทางที่ใหฉันตองเลือก เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

4 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

5 In Love ก็ไมรูเหมือนกันวาเหตุใด วันน้ี เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

6 นารัก นา LOVE โอ฿ะๆ โอ โอะ โอ โอะ โอ จีบเธอไดไหม เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

7 หรือแคขําขํา เอามือขางหน่ึงจับมือฉันดูสริะหวาง เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

8 รักคือรัก เชือ่ไมเชือ่ไมรู จะเชือ่ไมเชือ่ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

9 อยากใหแววตาฉันเป็นคนอื่น(WHY) ไมมีสทิธิ์แมจะคิด เธอจะใกลชดิกับใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

10 รักครั้งแรกและครั้งสดุทาย (ล.Cubic) อาจจะดูเย็นชา เธอคงไมรูเลยวาใจฉัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 ถูกคนแลว จะบอกเธอไปวันน้ันก็กลัวไมดี เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

12 แลวแตหัวใจเธอ ถามตัวเองกี่ครั้ง หัวใจก็ตอบวา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 หมดใจ จากคนที่เคยผูกพัน จากวันที่เขาใจกัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 เวลากับใจคน ฉันไมคิดแคนและไมเคืองอะไรเลย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

15 การแดใบหน่ึง เธอคงสบัสน และคงแปลกใจ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

16 จูบลาแทนคําวาเสยีใจ ไมควรพูดย้ําเรื่องเดิมซ้ําๆ ตอกย้ําวา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

17 ไมรักอยาทําใหคิด ขอใหเห็นใจกันหนอย ไดโปรดปลอยฉัน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

18 ชูในใจ รูวาทําผิด ที่ใจแอบคิดแยงของ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 สญัญาไมเป็นสญัญา ผิดก็รูที่มารบกวนเธอ ไมตั้งใจ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

20 ไมรัก..อยาฝืน จับมือเธอทไีร หัวใจมันหว่ันมันหวาด เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

21 ติดใจ ขอโทษนะเธอ ที่วันน้ีตองมา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

Peck Pallitchoke first dat
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22 แพตัวเอง แพตัวเองทกุททีี่มองฟูา เสยีนํ้าตาทกุที เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

23 เจ็บยังไงก็รัก ทกุครั้งตองแกลงทําเย็นชา เจอหนาก็หลบ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร X

24 Let's Move เห็นเธอแลวใจไมรูวาเป็นอะไร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

25 Just Say Good Night กอนจะเขานอน และกอนจะปิดแสงไฟ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 Don't say goodnight เผลอไป ไมรูตัว ดึกแคไหนเทาไหร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 คนอกหัก มันเหมือนสายตาจะมืดมัว มันเหมือน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

28 สมัพันธแ..ชัว่คราว เขาใจ...วาเราน้ันคบกันนอยไป เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

29 มีหัวใจแตไมอยากรัก ก็เพราะเคยแตเจอคนใจราย ใจราย เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

30 นิทานหิ่งหอย ไขวควาหาทางหลุดพน ในคืนมืดมน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

31 ความลับ มีความลับที่เก็บไว อยูในใจมานาน เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

32 เก็บเอาไวนะ มองนาฬิกา จะใหเวลาหยุดอยางไร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

33 ไมอยากนอนคืนน้ี ฉันตั้งใจไมนอน อยากมองแตหนาเธอ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

34 อยากเจอเธอคืนน้ี Feat.NARA อยากเจอะเธอคืนน้ี ที่เราเคยไดเจอ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

35 สงสยัฉันรักเธอ (ละครรักอยูหมัด) เธอไปไหนฉันก็จะตาม หามยังไงฉันก็ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

36 ใสใจ ทําอะไร อยูที่ไหน อยูกับใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

37 หยดนํ้าตา หยดแรกที่ไหล เพราะเห็นเธอมีเจาของ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;VieTrio √

38 รัก โลภ โกรธ หลง มันคือความรัก ที่ใจฉันมันสัง่ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

39 เธอคนเดียว จากวันน้ันที่เราไดมาคบกัน แลววินาที เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

40 AII I Want is you ไมรออีกแลวและฉันมั่นใจ ไมเคยสงสยั เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 สัง่สอน คิด...อยูเรื่อยมา วาฉันดี ฉันคนเกง เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

42 จะคิดถึงใคร (Lonely) อยูคนเดียวไมดีเลย จะใหฉันคิดถึงใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

43 ใจกวางงงง เธอนะ ใจกวาง ใครขออะไรเธอก็ให เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

44 You've got me You've got me,you've got me เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

45 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพารแตเมนตแคุณปูา √

46 คนไมมีแฟน (ละครสลัดโสด คอมปานี)ในชวิีตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 ทําไม เป็นอะไร มันเป็นอะไร เธอเป็นใคร เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

48 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสมัพันธแ เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร √

49 เรื่องไมดีไมจํา เรื่องดีๆ ที่ฉันยังจํา ตอกและย้ําตัวเอง เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

50 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา เปฺก ผลิตโชค อายนบุตร;อ฿อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษแ;ไอซแ ศรัณยู√

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0261027 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นนํ้าตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

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

3 คนใช เกิดชา อยากฮักสติาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษแ √

4 อยากไดบึ้มๆ สาวแย เจติยา X

5 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

6 ไหงงอง ละพอแตเปิดผะมานกั้ง สาวหมอลําสพิามวน ตั๊กแตน ชลดา √

7 โคโยตี้ลําซิ่ง บัวผัน ทงัโส X

8 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

9 เดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร อยามองหนาเดี๋ยวปาดวยเบอรแโทร ลํายอง หนองหินหาว √

10 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณแของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

11 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

12 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

13 เตยฟูาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษแ √

14 เซลฟีแลกใจเธอ จินตหรา พูนลาภ X

15 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

16 จีบเอาสคิะ เขามีแมพอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

17 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

18 ชมรมบยานผัว เอม อภัสรา X

19 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

20 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

21 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

22 หัวหนาแก฿งคแสาวเสือ้ดํา ยังเทยีวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษแ √

23 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

24 โสดอีหลีนะมีบ บัวผัน ทงัโส X

25 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

26 โลโซโบวแรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษแ √

27 เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไปเทริแน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

28 ผัวเผลอแลวเจอกัน บัวผัน ทงัโส X

29 ขาใหญขอรอง ดาหลา ธัญญาพร X

30 ขอดีคือไมมีเมีย ขอดีคือไมมีเมีย ขอเสยีคือไมมีตังคแ หญิงลี ศรีจุมพล √

31 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชไิช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

32 มวยบน็อค แปุนแวน โอย แปุนแวน แฟนผูใดเ ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

33 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษแ √

34 ชดั ชาว แคอยากบอกวาไมไดชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

35 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

36 เบอรแโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรแโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

37 ลมสา ลําซิ่ง สายลมสาออกพรรษาหยาว หยาว หยาว ศิริพร อําไพพงษแ √

38 รักซะแลว พรหมลิขิตเราไดมาพบกัน เป็นนัมเบอรแวัน หญิงลี ศรีจุมพล √

39 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟูามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

40 นองมักหมอลํา เป็นแฟน ละหมอลําตัวจริง ฟังเพลงสตริง ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

41 หมดสวยหมดสญัญา ไสวาฮักกันฮอดมื้อตาย ฮักที่ใจบใช ศิริพร อําไพพงษแ √

รวมฮิตล้าซ่ิงสายโสด
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42 ชวยกันเราอยู แยงกันเราอด เจอคนหลอบอกตอกันดวย จะไดไปชวย หญิงลี ศรีจุมพล √

43 คนมักซาว โอละนอ โอละนอผูบาวบัดยาม ดอกออ ทุงทอง √

44 สาวทุงนาโนน หนีเมืองกรุงกลับคืนทุงนาโนน นํ้าตาหลน ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

45 หลอยฮัก เอาฮาน้ี คือหลอแทๆ  ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

46 เซิ้งไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษแ √

48 หงษแทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษแทองละออกมา ขาวทพิยแ ธิดาดิน X

49 ลําแคนคิดฮอดผูบาว บัดน้ี...ขอจงฟังเอาถอน ฟังกลอนนองสวิา ดอกออ ทุงทอง √

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

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561040 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 Love me,Touch me,Kiss me มองเห็นเธอแลวโอ โอว babe มองทั้งคืน BANKK CA$H √

2 ทําไม ไดแตบอกทําไม ปลอยเคาใหยังทําราย ใหกายใจ BANKK CA$H √

3 แฟนไมมีซะที แฟนไมมีซะท(ีWhat?)แฟนไมมีซะที BANKK CA$H;เวยแ ไทเทเน่ียม √

4 Number one เห็นเธอแลวบอกรักเธอเลยไดไหม BANKK CA$H;หญิงลี ศรีจุมพล √

5 อยา Say Yes ลองมองๆวาเธอคงไมมีแฟน ไมมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

6 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

7 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเป็นไร Bankk Ca$h √

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

9 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561051 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควัน เพลงบรรเลง √

2 ฝังไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน เพลงบรรเลง √

3 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง เพลงบรรเลง √

4 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง เพลงบรรเลง √

5 เก็บใจเธอไว ปุวยการจะหวนคืน ใหเป็นเหมือนที่ เพลงบรรเลง √

6 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน เพลงบรรเลง √

7 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รูขาว เพลงบรรเลง √

8 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว เพลงบรรเลง √

9 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันน้ีตัวเธอตองลาฉันไป เพลงบรรเลง √

10 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง เพลงบรรเลง √

11 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา เพลงบรรเลง √

12 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม เพลงบรรเลง √

13 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย เดน อยูประเสริฐ √

14 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอน้ันมีคูใจใย เพลงบรรเลง √

15 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร เพลงบรรเลง √

16 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ เพลงบรรเลง √

17 Mr.Saxman It's Saturday night (Come on,...) เศกพล อุนสําราญ (โก) √

18 ปีใหมใหม เดินตามถนนผูคนมากมายไมมีรอยยิ้ม เพลงบรรเลง √

19 รักนิรันดรแ ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว เพลงบรรเลง X

20 รักแทหรือแคเหงา ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคําถาม วาตอนน้ี เพลงบรรเลง √

21 ไมอาจหยั่งรู เธอคือนางในนิยาย เพลงบรรเลง √

22 ฟูากับตะวัน ฟูา เมื่อยามดวงตะวันน้ันลาไป เพลงบรรเลง √

23 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร เดน อยูประเสริฐ √

24 My dream --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุนสําราญ (โก) √

25 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง เพลงบรรเลง √

26 คําตอบของหัวใจ ไมรูวาทกุอยาง ระหวางเราสองคน เพลงบรรเลง √

27 เหน่ือยไหม เจอะเธอทกุทกุครั้ง พรอมรอยนํ้าตา เพลงบรรเลง √

28 ขอบคุณที่รักกัน ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต เพลงบรรเลง √

29 ไมใชใครก็ได ไมไดขอฟูา ไดโปรดหาใครสกัคน เพลงบรรเลง √

30 ไมมีใครใหบอกรัก อีกไมนานก็วาเลนไทนแ แตเหมือนขางใน เพลงบรรเลง √

31 โอใจเอเย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง เพลงบรรเลง √

32 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน เพลงบรรเลง √

33 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหน่ือยกับความเรื่อยเปื่อย เพลงบรรเลง √

34 คงไมใชอยางเดิม วันน้ีเธอกลับมาหาฉัน จากวันน้ันที่ เพลงบรรเลง √

35 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย เพลงบรรเลง √

36 สญัญาปากเปลา แมวาเราเคยตกลงกันไว เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561052 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา เพลงบรรเลง √

2 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ เพลงบรรเลง √

3 ตุ฿กตาหนารถ ฉันจะเป็นตุ฿กตาหนารถ ตอนเธอขับรถ เพลงบรรเลง √

4 SKY SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม เพลงบรรเลง √

5 เปลี่ยนกันไหม ความเดียวดายเป็นไง จะเคยเจอหรือยัง เพลงบรรเลง √

6 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ที่เธอใหฉัน เพลงบรรเลง √

7 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน เพลงบรรเลง √

8 เก็บอยูในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผาน วันอาจจะหมุนเวียน เพลงบรรเลง √

9 ไมเจอไมจํา หลอกตัวเองไมเคยสําเร็จ เพลงบรรเลง √

10 คิดถึง หลับตาลงยังรูสกึ ทามกลางความ เพลงบรรเลง √

Bankk Blue Magic
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Summer Breeze(เพลงบรรเลง)
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

Wonderful Tonight(เพลงบรรเลง)
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

หน้า 22/25



11 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ เพลงบรรเลง √

12 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง เพลงบรรเลง √

13 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟูา จากคนละแผนดิน เพลงบรรเลง √

14 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเป็นเพราะใคร โชคชะตา เพลงบรรเลง √

15 ใกลกันยิ่งหว่ันไหว ไมอยากเป็นคนอารมณแออนไหว ที่ไปรัก เพลงบรรเลง √

16 อยากมีชวิีตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร เพลงบรรเลง √

17 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน เพลงบรรเลง √

18 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝูามอง เพลงบรรเลง √

19 เพื่อนเกา แคความไหวหว่ันที่มันเขามา เพลงบรรเลง √

20 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคแฯ)รูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร เพลงบรรเลง √

21 เกลียดเธอไมลง จมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ เพลงบรรเลง √

22 ตะกายดาว อยากจะเป็นจะมุงไป เพลงบรรเลง √

23 ไมมีใครแทนที่เธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เพลงบรรเลง √

24 เสนชยั อยา อยาหยุดฉันเลย เพลงบรรเลง √

25 อยากไดยินวารักกัน สิง่ที่ฉันไมรู สิง่ที่ฉันไมคอยรู เดน อยูประเสริฐ √

26 Temple of the dawn --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุนสําราญ (โก) √

27 ฝุุน คําวารักมันกลายเป็นฝุุนไปแลว เพลงบรรเลง √

28 ความทรงจํา ภาพของฉันและเธอ ทกุสิง่ที่เธอใหฉัน เพลงบรรเลง √

29 ความทรงจําสจีาง ใครคนหน่ึงคนน้ัน ในวันหน่ึงวันน้ัน เพลงบรรเลง √

30 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเป็นจริงวันน้ีแมทําใหเราตองปวดใจ เพลงบรรเลง √

31 มีคาเวลาเธอเหงา ช้ําที่รูวาฉันแคตัวสํารอง ไดครองเธอ เพลงบรรเลง √

32 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป เพลงบรรเลง √

33 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ เดน อยูประเสริฐ √

34 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว เพลงบรรเลง √

35 คนเจานํ้าตา ทั้งที่รูจบไปแลว รูทั้งรูวาไมรัก เพลงบรรเลง √

36 ถาในโลกน้ีไมม.ี. ถาในโลกน้ีไมมี สิง่เตือนความจํา เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561053 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง เพลงบรรเลง √

2 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง เพลงบรรเลง √

3 เก็บใจเธอไว ปุวยการจะหวนคืน ใหเป็นเหมือนที่ เพลงบรรเลง √

4 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันน้ีตัวเธอตองลาฉันไป เพลงบรรเลง √

5 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน เพลงบรรเลง √

6 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา เพลงบรรเลง √

7 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รูขาว เพลงบรรเลง √

8 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว เพลงบรรเลง √

9 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง เพลงบรรเลง √

10 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม เพลงบรรเลง √

11 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู เพลงบรรเลง √

12 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ เพลงบรรเลง √

13 ขอใครสกัคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย เพลงบรรเลง √

14 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอน้ันรักฉัน เพลงบรรเลง √

15 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได เพลงบรรเลง √

16 แคมีเธอ เป็นแคคนหน่ึง ในโลกใบเกา เพลงบรรเลง √

17 ละครรักแท บทละครทกุตอน คนรักกันน้ันตอง เพลงบรรเลง √

18 ระยะสดุทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ เพลงบรรเลง √

19 เพลงรัก เคยไดยินเสยีงเพลงหน่ึง เพลงบรรเลง √

20 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล เพลงบรรเลง √

21 บัลลังกแเมฆ แผนฟูาเบื้องบน กวางไกลสดุสายตา เพลงบรรเลง √

22 แสงสดุทาย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ เพลงบรรเลง √

23 ลา บนหนทางที่ดูเดียวดาย เพลงบรรเลง √

24 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม เพลงบรรเลง √

25 Sharing the time together --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุนสําราญ (โก) √

26 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชวิีตคน เดน อยูประเสริฐ √

27 คนใจ คนหาความรูสกึเธอ ที่เธอน้ัน เพลงบรรเลง √

28 คงเดิม กับวันเวลากับฟูาที่เปลี่ยน เดน อยูประเสริฐ √

29 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสกัคน เพลงบรรเลง √

30 วันน้ีเธอบอกรักหรือยัง [สามหนุมฯ] จะมีซักคําไหมบอกแทนหัวใจฉัน เพลงบรรเลง √

31 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชวิีตของฉัน... เพลงบรรเลง √

32 ทกุนาทใีหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย เพลงบรรเลง √

33 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหน่ึงคํา เพลงบรรเลง √

34 เสยีงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันน้ัน เพลงบรรเลง √

35 เพื่อนเกา แคความไหวหว่ันที่มันเขามา เพลงบรรเลง √

36 เธอคือนางฟูาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย เพลงบรรเลง √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561054 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก Music Box √

2 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง Music Box √

3 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน Music Box √

4 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง Music Box √

5 เก็บใจเธอไว ปุวยการจะหวนคืน ใหเป็นเหมือนที่ Music Box √

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
When A Man Love A Woman

TRACK

Music Box Forever Love
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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6 ครึ่งใจ กลับมาหาเธอ เมื่อวันที่รูขาว Music Box √

7 ผิดสญัญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝันไว Music Box √

8 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟัง Music Box √

9 จากวันที่เธอไมอยู ลายมือก็ยังคุนอยู อานดูก็ยังคุนตา Music Box √

10 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม Music Box √

11 อยาบอกวาเธอรัก เธอมาบอกวาวันน้ีตัวเธอตองลาฉันไป Music Box √

12 พูดเลนเลน พูดเลนเลน เลนเลนแกลงพูดเลนเลน Music Box √

13 Too Much So Much Very Much จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน Music Box √

14 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอน้ันสําคัญมากเพียงไร Music Box √

15 เธอทําใหโลกเปลี่ยนไป เป็นคนๆนึงที่ชวิีตไมมีใคร จะทํายังไง Music Box √

16 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา Music Box √

17 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม Music Box √

18 เพียงชายคนน้ี (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก Music Box √

19 ทะเลสดีํา ช.ทะเลสดีํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง Music Box √

20 รักเธอไปทกุวัน เหน่ือยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ Music Box √

21 คนบนฟูา ในมือของฉันน้ันมีดอกไม แตฉันไมรู Music Box √

22 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมาร)เธอไมใชคนที่ฉันเฝูารอ เธอไมใช Music Box √

23 ที่รัก ที่ตรงน้ีน้ันมีแตความรัก ตั้งแตวัน Music Box √

24 ใจกลางความรูสกึดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน Music Box √

25 อาการรัก (ล.ธรณีน่ีน้ีใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน น่ีฉันกําลังเป็นอะไร Music Box √

26 ใหเธอ ฟูาและทองทะเล กับลมน้ันมีอยู Music Box √

27 นาททีี่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน Music Box √

28 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสกัคําวาเธอทําไดอยางไร Music Box √

29 แฟนนารัก ดีดี๊ดี ก็เจอผูชายแสนดี ดีดี๊ดี ก็หา Music Box √

30 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสยีใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ช้ํา นํ้าตาก็ไหล Music Box √

31 ไมอยากจะเชือ่เลย ในวันที่เรา มีคําร่ําลา Music Box √

32 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ Music Box √

33 ไมมีใครยังไงก็มีเธอ กับชวิีตที่มันไมมี หลักประกันอะไร Music Box √

34 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟูาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเราน้ัน Music Box √

35 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย Music Box √

36 คนบนฟูาตองการใหรัก(ล.ธรณีน่ีน้ีใครครองเคยรูสกึบางไหม วาใจเราตรงกัน Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0561055 ท้าซ้้า

วันที่วาง 29/03/2561 1 กอนหินกอนน้ัน เคยมีใครสกัคนไดบอกฉันมา วาเวลา Music Box √

2 ระยะสดุทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ Music Box √

3 SKY SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม Music Box √

4 ขอใจเธอแลกเบอรแโทร แว฿บเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ Music Box √

5 เปลี่ยนกันไหม ความเดียวดายเป็นไง จะเคยเจอหรือยัง Music Box √

6 เพิ่งเขาใจ รักของเธอ ที่เธอใหฉัน Music Box √

7 ตะเกียง แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน Music Box √

8 เก็บอยูในหัวใจ คืนอาจจะหมุนผาน วันอาจจะหมุนเวียน Music Box √

9 ไมเจอไมจํา หลอกตัวเองไมเคยสําเร็จ Music Box √

10 คิดถึง หลับตาลงยังรูสกึ ทามกลางความ Music Box √

11 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันน้ีเธอยอมทกุอยาง Music Box √

12 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ Music Box √

13 นอนไมหลับ น่ังอยูจนเชาอยากจะนอน Music Box √

14 ดาวประดับฟูา เธออยูสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเขาใจ Music Box √

15 ฝากดาว ถึงเวลาอําลาหมูดาว Music Box √

16 ขอจันทรแ จันทรแเจาเอเย จะไมขอขาวแกงแหวนใด Music Box √

17 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟูามาใหเธอ Music Box √

18 ดาว ในคืนน้ีมีดาวเป็นลานดวง แตใจฉัน Music Box √

19 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ Music Box √

20 วูบหน่ึง..ในคืนเหงา บอกลากันเถอะนะ กอนที่มันจะเกิน Music Box √

21 คืนสดุทาย ดั่งเหมือนใจจวนขาดลงทกุที Music Box √

22 คืนจันทรแ คืนน้ีจันทรแนวลผองมองแลวคิดถึง Music Box √

23 จดหมายจากพระจันทรแ สวัสดีดวงตะวัน คืนน้ีมีดาวเต็มฟูา Music Box √

24 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสยีงหัวใจสะทอน Music Box √

25 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสกัครั้งหน่ึง Music Box √

26 อดใจไมไหว เป็นเพราะฉัน มันคงออนแอ Music Box √

27 คิดถึงเธอทกุท(ีที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟูา เมื่อตอนเย็นเย็น Music Box √

28 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ Music Box √

29 คนแบบฉัน ความเป็นจริงก็บอยครั้ง Music Box √

30 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล Music Box √

31 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟูาราตรี Music Box √

32 กวาจะรัก แตกอนน้ัน ฉันยังแปลกใจ Music Box √

33 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงน้ีมันมืดมน ผูคนเขามา Music Box √

34 กุมภาพันธแ คงเป็นที่ฟูาเบื้องบน เป็นคนขีดโชคชะตา Music Box √

35 พระจันทรแสนํ้ีาเงิน ฟูาก็ฟูาเดียวกัน แตจันทรแดูคลายลําเอียง Music Box √

36 สวยกวาแสงดาว แลวฉันก็มี ค่ําคืนที่สวยงามเหลือเกิน Music Box √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0261038 ท้าซ้้า

Music Box Midnight Magic
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ลูกทุ่งเพลงดัง...ยิ่งฟัง ยิ่งเพราะ
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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วันที่วาง 29/03/2561 1 กลับคําสาหลา (Acoustic Version) คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมคแ ภิรมยแพร √

2 กลับคําสาอาย คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที กานตอง ทุงเงิน √

3 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน ไผ พงศธร ศรีจันทรแ √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อายบอยากเชือ่สายตา วาภาพตรงหนา ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

5 ฉันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปลาวันน้ีฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษแ √

6 กอนสไิป (Acoustic Version) อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบน้ี อยูซื่อ พี สะเดิด √

7 ถ่ิมอายไวตรงน้ีละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝืนทน ตรี ชยัณรงคแ √

8 สเิทนองใหบอกแน Cover Version แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

9 นํ้าตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

10 กอนข้ีฟูา (Acoustic Version) อยูใตฟูากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตเา ภูศิลป √

11 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทพิยแ ธิดาดิน √

12 วอนขอใหรอสีป่(ีCover) สีป่ีนะนอง ขอใหทอง...คําวารอ รัชนก ศรีโลพันธุแ √

13 คนสําคัญของคนไมสําคัญ ก็รูสายนํ้าไมเคยยอนคืนมา อิสรแ อิสรพงศแ √

14 นิสยัหรือสนัดาน กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา มิ้วสแ อรภัสญานแ สกุใส;เกรซ เกวลิน √

15 ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ตองมีสกัวัน ทองคําเติมฝัน ตั๊กแตน ชลดา √

16 ใหเอิ้นอายวา..ผูบาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปิดไลนแเจอชือ่ผูสาว เสถียร ทํามือ √

17 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน ตาย อรทยั √

18 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเลี้ยงหัวใจไมพอ ไมคแ ภิรมยแพร √

19 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

20 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

21 ชวิีตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชวิีตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

22 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง เดวิด อินธี √

23 ...ก็ยังคิดถึง ดา ดา ดา ดา ดา...คนดีอยางเธอที่เป็น เอิรแน สรุัตนแติกานตแ(เดอะสตา √

24 ความรักกําลังทํางาน ความหางไกลไมใชหางกัน อิสรแ อิสรพงศแ √

25 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปัญหาใจพักเอาไวกอน เน็ค นฤพล √

26 ชตัดาวนแ ดาวชดั (Acoustic Ver.) เลนไลนแอยูบ คือยิ้มหาหนาจอคักแท เตเา ภูศิลป √

27 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

28 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

29 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทยั X

30 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทาย มนตแแคน แกนคูน √

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

32 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตเา ภูศิลป √

34 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายไดไหมชัว่คราว ตาย อรทยั √

35 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา ไมคแ ภิรมยแพร √

36 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวาน้ีเหลือเกิน ตาย อรทยั √

37 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตเา ภูศิลป X

38 รูตัวอีกท ีก็มีเธออยูในใจ ไมรูเกิดข้ึนเมื่อไหรคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตเา ภูศิลป √

40 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงน้ี เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

41 พบรักปากนํ้าโพ พี่ เป็นหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

42 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจน ไมคแ ภิรมยแพร √

43 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตเา ภูศิลป X

44 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธแ ครบุรีธีรโชติ (ก฿อท) √

45 คอยวันเธอใจเดียว เมื่อไหรหนอใจของเธอจะหาย เปาวลี พรพิมล √

46 เก็บเศษแกว ดวงตาซื่อ ๆ น่ีหรือคือคนอกหัก ไมคแ ภิรมยแพร √

47 ทรายกับทะเล จะเหน่ือยเพียงไหน จะทกุขแเพียงใด ตาย อรทยั √

48 พี่ชายคะ พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ พี่เป็นไรคะ เปาวลี พรพิมล √

49 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสงิสูหัวใจ โกไข √

50 แทนความคิดถึง ไกลหางกันครั้งใด หัวใจไมเคยวางงาน ไมเมือง √

หน้า 25/25


