
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด Copyright  Control  Section

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260306 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/10/2560 1 ไมํใชแํฟนทําแทนไมํได๎ ก็อยากดูแลให๎มากกวําน้ีเหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

รหัสปก DVD G1160051 2 แฟนเก็บ อยําให๎ใครรู๎วําเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

3 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

4 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

5 เลือกคําวําเจ็บ เก็บไว๎คนเดียว เพิ่งจะรู๎วําคําวํารัก ที่ได๎ยินได๎ฟัง ตั๊กแตน ชลดา √

6 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

7 คําพิพากษา คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผํานมา ตั๊กแตน ชลดา √

8 อยากเป็นแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยูํ รับรู.๎.. ตั๊กแตน ชลดา √

9 มีคนเหงารออยูํเบอร๑น้ี กุหลาบบนโต๏ะคอมันตกแตํวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

10 คนเหงาที่เข๎าใจเธอ ก็ฉันเป็นแคํอีกคนที่เธอข๎องเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

11 ฉันแคํเหงา เขาแคํปลอบ อาจเป็นเพราะวํานํ้าตาหยดน้ัน ที่เปียก ตั๊กแตน ชลดา √

12 อยําโทรมาแคํปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย น่ันคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

13 ตอบข๎อไหนก็ผิด ถ๎าจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

14 เจตนา..แตํวําไมํตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุํมเทหัวใจให๎เขา ตั๊กแตน ชลดา √

15 สาเหตุแทจ๎ริง..ที่ทําผ๎ูหญิงเสยีใจ เป็นเพียงผ๎ูหญิง เลยต๎องถูกทําร๎าย ตั๊กแตน ชลดา √

16 ยิ่งกวําคําวํารัก มากกวําคําวําใชํ คะแนใจ ต๎องให๎เธอเกินร๎อย ให๎เธอน๎อยกวํา ตั๊กแตน ชลดา √

17 คนของวันพรุํงน้ี เงา..ที่เดินเคียงข๎างกับเราวันน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

18 รอเป็นคนถัดไป อยากมีสทิธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

19 ฉันไมํใช ํหรือเธอไมํพอ คนหน่ึงคน เธอวําทนเจ็บได๎กี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

20 เธอไมํใชแํฟนฉัน ฉันไมํใชแํฟนเธอ อยําประชดด๎วยการ ควงใครไมํซ้ําหน๎า ตั๊กแตน ชลดา √

21 ลูกจ๎างเขาสาวโรงงาน อีกคืนที่สายลมชาํงเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

22 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผํานใจเต็มฝัน คนอยูํทางบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

23 หน๎าไมค๑สายเกํา หน๎าไมค๑สายเกําขอเพลงเศร๎าให๎ใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

24 อยําเปิดเพลงน้ัน หมุนคลื่นเหงาๆ อยูํในห๎องเชาํ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ขอจองในใจ ฟ้าสัง่ให๎ฉัน รักคนที่มีเจ๎าของ ตั๊กแตน ชลดา √

26 เริ่มต๎นเจ๎าชาย ลงทา๎ยเจ๎าชู๎ คงสนุกใชไํหม ที่หลอกวําคนๆหน่ึงพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

27 นาทเีดียวเพื่อรัก ทั้งชวิีตเพื่อลืม เธอเคยฟังคําที่เธอเองพูดไปบ๎างไหม ตั๊กแตน ชลดา √

28 ฉันคิดมากไปหรือเปลํา ทําอะไรก็ผิด ไมํทําอะไรก็ผิด ตั๊กแตน ชลดา √

29 ไมํดี ไมํจํา ในชวิีตฉันชอบจําแตํคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

30 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

31 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูํที่ฉัน ฉันไมํใชคํนเริ่ม แตํหนีความผิดไมํพ๎น ตั๊กแตน ชลดา √

32 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

33 อยากหลับตาในอ๎อมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

34 เธอคือดวงใจ โลกมีความหมาย...จากวันที่ใจเรา ตั๊กแตน ชลดา √

35 กํอนคําโกหกคําตํอไป ก็ไมํรู๎จะทนฟังไปได๎นานเทาํไร เพราะวํา ตั๊กแตน ชลดา √

36 ไมํเหลือคําวํารัก ก็เหลือคําวําลา เจอกันทกุวัน น่ันคือตอนเริ่มต๎น ตั๊กแตน ชลดา √

37 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

38 เจ็บน้ีไมํมีวันจาง ไมํร๎องได๎ไงก็มันเสยีใจไปแล๎ว ตั๊กแตน ชลดา √

39 ถนนค๎นฝัน เน่ินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบ๎าน ตั๊กแตน ชลดา √

40 คนที่บ๎านไมํวําใชไํหม มาแบบน้ี แล๎วมานัวแบบน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

41 นักร๎องงานเลี้ยง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคํะ เจอกันทกุงานเลี้ยง ตั๊กแตน ชลดา √

42 คนโสดประจําคอนเสริ๑ต ถึงจะเกิดเป็นคนติดดิน แตํก็มีศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา √

43 สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสทิธิ์เฉพาะคนโสด ได๎ทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

44 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมํอะไรดึกแล๎วยังไมํนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

45 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

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

47 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

48 สาวเพชรบุรี หนํุมทุํงกระโจมทอง ตั๊กแตน ชลดา;แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น √

49 นางห๎อง ตั๊กแตน ชลดา X

50 เพลงรักบ๎านทุํง บัวงามชดูอกออกบานไสว ดอกโยน ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560098 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/10/2560 1 เชอืกวิเศษ (BRAVO Version) พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

2 แล๎วแตํใจเธอ(Acoustic Version) ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

3 ฝุ่น (Piano Version) คําวํารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล๎ว Big Ass √

4 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

5 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

6 คือเธอใชไํหม พายุที่ถาโถมกระหนํ่าครั้งน้ัน พาชวิีต Retrospect √

7 สภาวะหัวใจล๎มเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีนํ้าตาคุกเขํา Sweet Mullet √

8 อาจจะเป็นเธอ(Acoustic Version) เปิดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอํดอกไม๎ KLEAR;POLYCAT √

9 ฮู๎ ฮู (Acoustic Version) ฟ้าไร๎ดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให๎ POTATO √

รายชือ่อลับัม้เพลง

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

ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 12 ปีทอง ตั๊กแตน ชลลดา

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น
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10 รักเหอะ (Another Version) ยังต๎องเดินทางอีกแสนไกลยังต๎องเดียวดาย Big Ass √

11 ไมํมีเธอ ความปวดร๎าวที่อยูํในใจ ทนและฝืนเก็บมัน Retrospect √

12 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

13 หลุมรัก(Acoustic Version) ต๎องเจอต๎องเจ็บต๎องจําต๎องทน INSTINCT √

14 หัวใจเต๎นชา๎ลง(Acoustic Version) ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

15 เจ็บทกุลมหายใจ เน่ินนานที่สองเราแยกทาง ผํานวันที่ Sweet Mullet √

16 หน๎าร๎าย ร๎าย(Acoustic Version) ชวิีตไมํเหมือนละครเรื่องน้ันที่เธอชอบดู NOS √

17 ใกล๎เกินไป(Acoustic Version) คําถามในใจ ยังคงชดัเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

18 หักหลัง เพราะความจริงบางอยํางมันเสยีดแทงกลางใจ Retrospect √

19 หัวใจที่หายไป ก็เหมือนทั้งชวิีต มีแคํฉากขาว ดํา Sweet Mullet √

20 แคํนิยาย เคยถามใจ วําเหตุใดความรัก เปรียบ Retrospect √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260329 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/10/2560 1 คูํแท๎ แล๎ววันหน่ึงเธอน้ันก็มา ฉันรู๎สกึ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

2 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั ใหมํ เจริญปุระ √

3 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 สองเราเทาํกัน (พูด) วันเวลาของเราน้ัน เรวัต พุทธินันทน๑ √

5 เพียงแคํใจเรารักกัน เพียงอยูํในวงแขนคุณอบอุํนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

6 เพียงชายคนน้ี (ไมํใชผ๎ูํวิเศษ) ฉันไมํใชผ๎ูํวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห๑ √

7 หลับตา คืนน้ีเธอจงนอนด๎วยใจเป็นสขุ ชรัส เฟื่องอารมย๑ √

8 วิมานดิน ฝากรักเอาไว๎ ฝากไปในแสงดวงดาว นันทดิา แก๎วบัวสาย √

9 กาลครั้งหน่ึง...ความรัก ฉันไมํคิดวําฉันวําฉันจะรู๎วําคนเราน้ี สเุมธ องอาจ;ประกาศิต โบสวุรรณ √

10 ฝัน..ฝันหวาน ได๎แตํฝันหวาน ได๎แตํเพ๎อไป ผุสชา โทณะวณิก √

11 ทอฝัน ทลีะนิด ทลีะน๎อย สนิจัย หงษ๑ไทย(เปลํงพานิช) √

12 อยากอยูํใกล๎ ๆ อยากอยูํกับเธอ ศรัณยํา สงํเสริมสวัสดิ์ √

13 รักนิรันดร๑ ใจสงํถึงใจเธอ มือจับกันไว๎ ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

14 แทนคําน้ัน อยากจะมีคําพูดสกัคํา วสนัต๑ โชติกุล √

15 ไมํเคยไมํรักเธอ อยากบอกวําฉันไมํเคยไมํรักเธอเลย ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

16 นิยามรัก ฉันเพิ่งเข๎าใจความรัก นูโว √

17 วันหน่ึง วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ อลิสา อินทสุมิต(ยูํยี่) √

18 เพื่อเธอ ตลอดไป (Remix) อาจยังไมํเห็น วํารักมากมาย เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม) √

19 ขอเป็นคนของเธอ (Light) จากวันที่พบกัน จากวันที่พบเธอ สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

20 รักเธอที่สดุ มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินํา อากีลําร๑ √

21 ขอฉันฝัน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู๎ นัท มีเรีย √

22 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองน้ันยังไมํแนํใจ ทาทา ยัง √

23 เธอคือสวํนที่ขาด ฉันรู๎สกึในใจ จะชดัเจนจนกระจําง ปฏิภาณ ปฐวีกานต๑(มอส) √

24 ขอให๎เหมือนเดิม ไมํต๎องรักฉันจนล๎นฟ้า BUDOKAN √

25 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อํอนโยน DOUBLE YOU √

26 ใชเํลย ใชเํลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

27 ด๎วยรักและผูกพัน หากเราต๎องจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

28 เติมฝัน [เคหาสน๑ดาว] หน่ึงความฝัน หน่ึงความหมาย วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

29 ทางเดินแหํงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร(แอม);ศักดา พัทธสมีา √

30 ไมํต๎องมีคําบรรยาย จะแตํงจะเติมถ๎อยคํา สกักี่หมื่นคํา MR.TEAM √

31 ให๎เธอ ฟ้าและทอ๎งทะเล กับลมน้ันมีอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

32 คนที่รู๎ใจ ใครจะมองเธอวําไง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

33 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น ไพบูลย๑เกียรติ เขียวแก๎ว(ปั่น) X

34 รักเราไมํเกําเลย (รักของเรายังใหม)ํ จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสทิธิ์ รุํงนพคุณศร(ีกบ) √

35 ดาวกระดาษ อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให๎เธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

36 แทนใจ (เพลงผีบอก) คําเป็นหมื่นคํา เลือกมาทกุคําแทนใจ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย๑ √

37 รักเธอที่สดุ (YOU'RE THE ONE) ทั้งชวิีตที่เคยผํานมาของฉัน กับรักที่ อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท๑) √

38 ค๎นใจ ค๎นหาความรู๎สกึเธอ ที่เธอน้ัน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

39 รักก็คือรัก คนรักกันให๎โกรธกันอยํางไรก็ยังรักกัน ธิติมา ประทมุทพิย๑(แอน) √

40 ขอแคํรักเธอ มือตํอมือจับกันอยํางน้ี มนต๑ชพี ศิวะสนิางกูร √

41 ดอกไม๎ในหัวใจ แคํเธอสบตาฉัน โลกก็พลันเปลี่ยนไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

42 เจ๎าชายรองเทา๎แตะ เด็ดดอกไม๎ เสยีบปอยผม คลอเคล๎า นายสะอาด √

43 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตํมีเธอได๎คบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

44 คนของเธอ ไมํต๎องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผําน จิรศักดิ์ ปานพุํม √

45 รักเดียวใจเดียว อยําแปลกใจ ที่ผํานมานานเทาํไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

46 สญัญาต๎องเป็นสญัญา ได๎บอกกับเธอวันน้ัน บอกเธอให๎จําเอาไว๎ ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

47 รักไมํยอมเปลี่ยนแปลง ฟ้ายังมีหมํน ฝนยังมีวันแล๎ง ติ๊ก ชโิรํ √

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

49 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

50 เอาอะไรมาแลกก็ไมํยอม ใครจะมีสตางค๑ก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/10/2560 1 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

3 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

4 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

5 บํขวางทางอ๎าย อาม ชตุิมา X

6 ผ๎ูสาวเกํา เมย๑ จิราพร X

แกรมม่ีฮิตตลอดกาล:เพลงรักนิรันดร์

TRACK

ช่ือศิลปินTRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
ลูกทุ่งฮิตโดนใจ ชุดที่ 2
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7 คิดฮอดถ่ิน ก๎อง ห๎วยไรํ X

8 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ก๎อนข้ีฟ้า อยูํใต๎ฟ้ากะบํได๎ยํานฝน ฮักผ๎ูลางคนเลยบํ เต๐า ภูศิลป์ √

10 รั้วของชาติ สขิาดใจ ต๎าร๑ ตจว. X

11 อยากอยูํในอ๎อมกอดเธอ ชวิีตผํานโลกมามาก ความรักน้ันก็เคยมี หญิงลี ศรีจุมพล √

12 นํ้าตาหยดยังกด like รู๎เต็มอก..วํารักตกกระป๋อง บํได๎ ตําย อรทยั √

13 อ๎ายกอดเหงาเจ๎ากอดไผ ไอดิน อภินันท๑ X

14 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

15 ชวิีตดี๊ดี จั๊ด จ๎า ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

16 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

17 มักสาวดาวเต๎น อ๎ายบํแมํนแฟนคลับนักร๎อง มาจอบสอํง เจมส๑ จตุรงค๑ √

18 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

19 ซําน้ีกะพอ ดุํย เชยีงรัมย๑ X

20 อยากเป็นใครคนน้ันที่เธอฝันถึง ไมํรู๎วําเธอมีใครคนน้ันหรือเปลํา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

21 ความเหงาที่ต๎องก๎าวผําน กอดเขาน่ังเหงาซึมเศร๎ามีเงารํวมห๎อง ตําย อรทยั √

22 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

23 รู๎ตัวอีกท ีก็มีเธออยูํในใจ ไมํรู๎เกิดข้ึนเมื่อไหรํคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 ข๎อยฮักเจ๎า แจํน แหลํน แจํน แจํน แหลํน แจํน เต๐า ภูศิลป์ √

25 รักนะ จุ๏บๆ กี่คืนหรือกี่วัน เราก็ทะเลาะกันแล๎ว หญิงลี ศรีจุมพล √

26 ไสวําสบิํถ่ิมกัน ก๎อง ห๎วยไรํ X

27 นางฟ้าหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป์ X

28 คําวําจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแล๎วใชไํหม ก็เห็นเธอ ตําย อรทยั √

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

30 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเข๎าโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 แฟนใหมํก็เอา แฟนเกําก็รัก เธอบอกให๎รอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

32 อดีตเคยพัง อาม ชตุิมา X

33 หยํามเกํา ไอดิน อภินันท๑ X

34 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมํโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

35 คนกําลังน๎อยใจ เธอไมํเหมือนเกําแตํอยากให๎เราเหมือนกํอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ไรํอ๎อย รอยช้ํา น๎องต๎องมาแสนเศร๎าอยูํในไรํอ๎อย ตําย อรทยั X

37 เพราะใจของอ๎ายคือเธอ ขอออกความเห็นถึงบํได๎เป็นคอมเมนต๑ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

38 อ๎อมกอดเขมราฐ (ภ.อ๎อมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักต๎องมนต๑ ฟ้าดลบันดาล เต๐า ภูศิลป์ √

39 30 จีบได๎ จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมํต๎องงง หญิงลี ศรีจุมพล √

40 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

41 บํหลํอก็บํตาย มันกะได๎ส่ําน้ี ยังวํามันได๎ส่ําน้ี เน็ค นฤพล √

42 บํกล๎าบอกครู (แตํหนูกล๎าบอกอ๎าย) ครูภาษาไทยเคยให๎เขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

44 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

45 แทงข๎างหลัง คิดบํออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอ๎าย หญิงลี ศรีจุมพล √

46 นายร๎อยหน๎าลิฟต๑ ทํางานแกรมมี่แตํมีหน๎าที่เป็นยาม ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 น่ังเฝ้าเขาจีบ ไผโทรมาน๎อคือเว๎านําเขามํวนแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

48 งํายเนาะ งํายเนาะ..แคํบอกวําพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

49 ฮักบํได๎ แตํลืมอ๎ายบํลง ลํะฮู๎แกํใจ วําการเป็นแฟนอ๎าย เวียง นฤมล √

50 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพร๎อมหรือยังคะทาํน เชคอิน สม๎ พฤกษา √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0560087 ท้าซ้้า

วันที่วาง 06/10/2560 1 ดาวมีไว๎เบิ่ง คนบางคน บํได๎เกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

2 คอยทางที่นางรอง ใจผ๎ูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมํนหมอง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

3 นอนอายเสยีงอึ่ง บํ ฮ๎องได๎ บํ อึ่งเอ๎ย บํ ฮ๎องได๎ บํ ศร สนิชยั √

4 อ๎ายฮักเขาแล๎วแมํนบํ รู๎ตัวหรือเปลํา วําอ๎ายพูดถึงเขาบํอยๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

5 อวยพรข๎างรั้ว รอยยิ้มของอ๎าย แทนฝ้ายผูกแขน เอกพล มนต๑ตระการ √

6 คอยน๎องที่ห๎องเชาํ ห๎องเชาํของพี่มีตู๎เย็นแล๎วเด๏อคําแพง ศร สนิชยั √

7 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

8 เจ๎าทําให๎อ๎าย..มีวาเลนไทน๑ทกุวัน ความรู๎สกึดีๆบํต๎องรอสบิสีกุ่มภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

9 คึดนําเขาเฮ็ดหยัง ผ๎ูชายคือเจ๎ากินเหล๎าบํคือดอกอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

10 คอยขําวสาวอุดร หนํุมอุบล หลงมนต๑ฮักสาวอุดร เอกพล มนต๑ตระการ √

11 สาว ม.ปลายยังอายฮัก ใหมํๆ คันแก๎มอ๎ายดอกใหมํๆ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

12 อีแต๏กเที่ยวสดุทา๎ย อีแต๏กสวํนตัวจอดคอยรถทวัร๑อยูํ ศร สนิชยั X

13 ขอยืนเคียงข๎าง ลํะน๎องขอยืนเคียงข๎างฝากความฮัก ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

14 เหน่ือยจังอยากฟังเสยีง คงเป็นอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ทนพิษบาดแผลไมํไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

16 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกําอยูํเด๎อ ถ๎อยคําที่เฮาเว๎ากัน ศร สนิชยั √

17 วอนอ๎ายลบลายเสอื ละฮักอ๎ายหลาย ตายกะตายแทนได๎ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

18 กลับบ๎านบํได๎ กลับบ๎านบํได๎ ย๎อนอ๎ายหาเงินบํทนั เอกพล มนต๑ตระการ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260004 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/10/2560 1 หมอนขาด สาดผืนเกํา วางไว๎สาํ..ปัญหาใจพักเอาไว๎กํอน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

2 บํอยากเจอหน๎าคูํกรณี เธอบํต๎องมาทกัแคํอยากถามวําเป็นยังไง มนต๑แคน แกํนคูน √

3 ขาดเธอขาดใจ เอนกายลงนอน กอดหมอนเคียงรําง เฉลิมพล มาลาคํา X

4 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

5 มนต๑รัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวํางบํ อ๎ายขอพ๎อหน๎าจักหนํอย แดง จิตกร X

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง

กีตาร์หวาน อีสานสะออน 3

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
รวมฮิต 5 หนุ่ม ลูกอีสาน ชุดที่ 2
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6 ของหมั้นเป็นของขวัญ สร๎อยทองเสน๎น้ีเก็บเงินสามปีจึงได๎ ศร สนิชยั √

7 ยังคอยที่ซอยเดิม ห๎องเชาํน๎อยๆ ปากซอยมีร๎านเซเวํน มนต๑แคน แกํนคูน √

8 สงสารน๎องเมีย เฉลิมพล มาลาคํา X

9 ผ๎ูบําวเหรียญบาท อ๎ายคนขายแรงเงินแบงค๑บํแนํนกระเป๋า ศร สนิชยั √

10 ขอเป็นอะไหลํรัก แดง จิตกร X

11 เสยีใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศร๎า จับเอาใจฉันไปขัง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

12 ฝันอีกครึ่งต๎องพึ่งเธอ หัวใจเกินร๎อยแตํมีปมด๎อยเรื่องแฟน มนต๑แคน แกํนคูน √

13 ปลอบใจแมํฮ๎าง เฉลิมพล มาลาคํา X

14 กระทอํมทําใจ กระทอํมมุงฟางกลางทุํงนาข้ีกระตําย ศร สนิชยั √

15 หัวใจคึดฮอด บํมีธุระแตํโทรหาเพราะวําคึดฮอด แดง จิตกร X

16 ฮักเจ๎าคือเกําเด๎อ คิดฮอดหลํะเนาะ จึงกดเบอร๑ตํอทางไกล ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

18 เสยีงจากผ๎ูใหญํบ๎าน เฉลิมพล มาลาคํา X

19 ลูกจ๎างขอร๎อง เห็นวําได๎เปรียบกะอยําสเิหยียบกัน ศร สนิชยั √

20 นํ้าตาหน๎าด๎าน นํ้าตาหน๎าด๎าน บํหยั่งเจ๎าของอยากอาย แดง จิตกร X

21 อาลัยสาวเรณู เสยีงเพลงน้ีเซา สงํถึงสาวชาวเมืองเรณู มนต๑แคน แกํนคูน √

22 ตามใจแมํเถิดน๎อง ตามใจแมํเจ๎าเถิดหลํา ผ๎ูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

23 รอเมียพี่เผลอ เฉลิมพล มาลาคํา X

24 บุญอ๎ายยังหลายอยูํ เคยเสยีใจมามาก ถ๎าคิดตีจาก ศร สนิชยั √

25 นํ้าตาผําเหล๎า อ๎ายยืนซึมเศร๎ารู๎ขําววําเขามาขอ แดง จิตกร X

26 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

27 โรงงานปิดคิดฮอดน๎อง เจ๎าไปอยูํไสโทรหายามใดบํเคยติด มนต๑แคน แกํนคูน √

28 มุ๎นอุ๎ยปุ้ย เฉลิมพล มาลาคํา X

29 เอิ้นกันวําแฟนอีกท ีปิดบัญชชีูเ๎กํา ข้ีฟ้ายังไหลยวยหยําว ศร สนิชยั √

30 คิดฮอดบ๎านเฮาเนาะ แดง จิตกร X

31 คําสญัญาของหนํุมบ๎านนอก ดั่งใบตองบ๎านป่า พลัดถ่ินมาเป็นใบตอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

32 ชวิีตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑ๑ทหาร อ๎ายจับได๎ใบแดง มนต๑แคน แกํนคูน √

33 โจรไมํมีสจัจะ เฉลิมพล มาลาคํา X

34 ชวํยขุดหลุมฝังถ๎ายังสงสาร สภาพของอ๎ายตอนน้ี คืออีหลีคือจั่งผีบ๎า ศร สนิชยั √

35 วันเกิดวันเจ็บ แดง จิตกร X

36 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

37 แดํ..คนที่อ๎ายฮัก คนตั้งใจทิ้งเสยีใจบํจริงดอกสาว มนต๑แคน แกํนคูน √

38 คุณนายมือถือ เฉลิมพล มาลาคํา X

39 อีแต๏กเที่ยวสดุทา๎ย อีแต๏กสวํนตัวจอดคอยรถทวัร๑อยูํ ศร สนิชยั X

40 สกัวาหน๎าหนาว แดง จิตกร X

41 ทนหนาวอีกปี ลมหนาวพัดมาอีกแล๎ว น๎องแก๎ว ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ X

42 อ๎ายฮักเจ๎าเด๎อ ถึงความฮักสองเฮาสกิ๎าวไปตํอบํได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

43 คิดฮอดปลาเข็ง เฉลิมพล มาลาคํา X

44 สญัญาปลาขํอน ลมพัดข๎าวดอ หัวใจอ๎ายรอฟังขําว ศร สนิชยั √

45 วี.ไอ.พ.ีร๎านลาบ แดง จิตกร X

46 เธอคือคําตอบของทกุคําถาม เพราะโลกมันกว๎าง คนข๎างๆก็เลยสําคัญ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

48 ตกงําขามน๎อย หลงมักน๎องหลํา ผ๎ูสาวสาํบ๎านรํอง ศร สนิชยั √

49 ลืมน๎องด๎วยฟองเบียร๑ แดง จิตกร X

50 เต๎ยลา เฉลิมพล มาลาคํา X

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260003 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/10/2560 1 ปริญญาใจ ได๎ฮักกับอ๎ายเหมือนใจได๎ปริญญา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

2 นํ้าตาสาววาริน สาววารินวันน้ีต๎องกินนํ้าตา จินตหรา พูนลาภ √

3 หนีแมํมาแพ๎รัก เมื่อกินนํ้าตาจึงรู๎คําของคําเตือนแมํ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

4 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมือง จินตหรา พูนลาภ √

5 อกหักเพราะฮักอ๎าย ผ๎ูหญิงคนน้ีขอทําหน๎าที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

6 นัดรอบํพ๎ออ๎าย อ๎ายนัดมารอที่ บขส.ขนสงํ จินตหรา พูนลาภ √

7 รอสายคนใจดํา ใจดําแทห๎นอ ทิ้งให๎หน๎าจอวํางงาน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

8 ลําดวนตําใจ หอมดอกลําดวน ชวนให๎ จินตหรา พูนลาภ √

9 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวํยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

10 สาวชมุแพแพ๎รัก จินตหรา พูนลาภ √

11 กรุณาอยําเผลอใจ เขามาฮักอ๎าย บอกจากใจวําบํเป็นหยัง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 ถ๎วยป่นหลุดมือ เหมือนลางสงัหรณ๑เมื่อตอนถ๎วยป่นหลุดมือ จินตหรา พูนลาภ √

13 ผ๎ูแพ๎ขอแคํเบอร๑ เมื่อสทิธิ์ของใจ บํ ไปถึงฝ่ังของแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

14 สาวทุํงดอกจาน จินตหรา พูนลาภ √

15 อยากลืมแฟนเขา เว๎าแบบแปนแปนถึงอ๎ายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

16 สาวนํ้าพองสะอื้น สาวคนได๐เอาใจอ๎ายจึงลืมน๎อง จินตหรา พูนลาภ √

17 เพื่อแมํแพ๎ บํ ได๎ เขียนคําแมํสอนเป็นกลอนติดไว๎ข๎างฝา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

18 คอยรักจากเยอรมัน จินตหรา พูนลาภ √

19 อยากอยูํเงียบๆ สองคน อยากอยูํเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

20 ผ๎ูบําวเปลี่ยนไป๋ จินตหรา พูนลาภ √

21 สองคนบนทางใจ จากคนรู๎จักมาเป็นคนฮักที่รู๎ใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

22 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ √

23 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มให๎กัน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

24 บอกฮักผํานดีเจ จินตหรา พูนลาภ √

25 แพ๎ใจคนดี มอบคําวําแฟนตอบแทนความดีของอ๎าย ศิริพร อําไพพงษ๑ √

ลูกทุ่งคู่ฮิต ศิริพร - จินตหรา
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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26 แตงโมจินตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโต จินตหรา พูนลาภ √

27 ทําใจได๎แฟนหลํอ จะเป็นโชคร๎ายหรือดี เกิดชาติน้ีที่ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

28 รักสลายดอกฝ้ายบาน งานดอกฝ้ายเมืองเลย จินตหรา พูนลาภ √

29 หน๎าฮ๎านประจานฮัก อกหักเทื่อน้ี หัวใจ บํ มีทางออก เจ็บแล๎ว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

30 พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ √

31 ทําบาปบํลง บุญบํสมอ๎าย คิดไปปวดดวงแด พ๎อฮักแท๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

32 กอดหมอนข๎าง กอดหมอนข๎างติตํางวํานอนกอดอ๎าย จินตหรา พูนลาภ √

33 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 ฮัลโหลโทรผิด จินตหรา พูนลาภ √

35 แฟนเกําบํเซาหลํอ กําลังสลิืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

36 คิดฮอดอ๎ายแท๎ๆ แนํว จินตหรา พูนลาภ √

37 บํกล๎าเจอ..ยํานเผลอกอด ต๎องจบจริงจังทั้งที่ยังจริงใจ เมื่อหนทาง ศิริพร อําไพพงษ๑ √

38 เหงาใจในตํางแดน จินตหรา พูนลาภ √

39 อีแหลํโสตาย โอยนอ พวกผ๎ูชายนอมันเลํนเห็นผ๎ูหญิง ศิริพร อําไพพงษ๑ X

40 ขอเพียงแคํสงสาร อ๎ายฮักบํได๎ ก็อยําฝืนใจเลยหนา จินตหรา พูนลาภ √

41 ระวังหนํุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสยีตัวยังต๎องมาเสยีใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ X

42 เสนํห๑พํอหม๎าย พํอหม๎ายลูกดกยังหลํอๆ อยากได๎เอ็ดหนอ จินตหรา พูนลาภ √

43 อายซองบัตรเชญิ อยากเป็น เป็นเจ๎าสาวแตํหาเจ๎าบําว บํ ได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

44 รักร๎าวที่บึงพลาญ จินตหรา พูนลาภ √

45 ลางร๎ายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

46 ผ๎าป่านํ้าตาซึม จินตหรา พูนลาภ √

47 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีนํ้าใจ ยังรักอาลัยยังให๎บัตร ศิริพร อําไพพงษ๑ √

48 กางเกงยีนส๑แหํงความหลัง กางเกงยีนส๑น้ี อ๎ายคนดี จินตหรา พูนลาภ √

49 สิน้ปีพี่เปลี่ยนใจ สิน้ปีพี่ให๎สญัญา จะมาขอน๎องแนํนอน ศิริพร อําไพพงษ๑ X

50 หมอชติสองน๎องคอย จินตหรา พูนลาภ √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260002 ท้าซ้้า

วันที่วาง 12/10/2560 1 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

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

3 คนทางน้ัน GiFt My Project X

4 ตัวร๎ายที่รักเธอ ทศกัณฑ๑ X

5 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

6 เรื่องของวันพรุํงน้ี วงสโลว๑ X

7 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดย๑..แฟนกันแคํวันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ ชาติ สชุาติ (The Voice) X

8 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

9 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

10 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

11 ปิดตาข๎างนึง ทรงไทย X

12 หรือมันไมํมีอยูํจริง สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

13 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

14 ใจหมา T_T X

15 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

16 กราบขอร๎อง เหมือนเธอต๎องการหยุดความสมัพันธ๑ โทน่ี ผี √

17 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

18 แพ๎ทาง ทําไมเธอต๎องยิ้ม ทกุททีี่เดินสวนกัน LABANOON √

19 ซมซาน เกิดมาไมํเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

20 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

21 มีแตํคําวํารัก หน่ึงคนที่คอยมองเธออยูํตรงน้ี หน่ึงคํา NOS √

22 โยนหินถามทาง DAX ROCK RIDER X

23 แอบเพ๎อเจ๎อ (ซีรีส๑รุํนพีS่ecret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตํไมํกล๎าบอก รัก สงกรานต๑ รังสรรค๑ √

24 ศึกษานารี มายิ้มให๎ฉันทกุวัน ไอ๎ฉันก็เขินทกุที LABANOON √

25 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมค๑ ภิรมย๑พร;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

26 ภูมิแพ๎กรุงเทพ โรคภูมิแพ๎กําเริบจนทนไมํได๎ หมอก็ขอให๎ นครินทร๑ กิ่งศักดิ;์feat.ตั๊กแตน ชลดา √

27 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมํเจอะเจอ TAXI √

28 กรุณาฟังให๎จบ มีเวลาสกัสองสามนาทไีหม ถ๎าเธอไมํยุํง แชมํ แชมํรัมย๑ √

29 สญัญาเมื่อสายัณห๑ จากปากชอํงมาเจ๎าลืมสญัญา ไท ธนาวุฒิ X

30 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมํรู๎วําเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุํม √

31 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

32 ไมํตายหรอกเธอ อยําได๎ไหม อยําทําให๎ฉันเข๎าใจผิด LOSO √

33 หนังสอืรุํน เปิดออกมาดูโดยไมํตั้งใจ วําจะได๎เจอ นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

34 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

35 ขอตายในอ๎อมกอดเธอ อยําปลํอยมือฉัน ได๎โปรดอยําไปรักใคร เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

36 ดอกฟ้า ทรงไทย X

37 เกิดมาเพื่อรักเธอ(ล.สามีตีตรา) ความรักที่ฉันให๎เธอ จะวันไหน S.D.F √

38 จําเป็นต๎องลืม เธออยูํสงูแคํไหน สงูเทาํไร ฉันเข๎าใจ PARATA √

39 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

40 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเป็นอีกคนที่ทําลาย หรือเป็นสกัคนที่ S.D.F √

41 ไมํผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

42 ปลํอยมือฉัน อ๎อมแขนของเธอที่เธอได๎กอดฉัน ค่ําคืน หนํุม กะลา √

43 ตายกํอน เราจะข๎ามผํานคืนวันที่เลวร๎ายไปด๎วยกัน โทน่ี ผี √

44 หัวใจเต๎นชา๎ลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอต๎องไปจากกัน PARATA √

45 เหตุการณ๑น้ี 7 DAYS CRAZY X

ร็อกมหาชน คนติดดิน
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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46 มือปืน ฟางเสน๎สดุทา๎ย ตอนตะวันบํายคล๎อย พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ X

47 คงไมํทนั สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

48 โกหกหน๎าตาย T_T X

49 เชอืกวิเศษ พยายามจนหมดปัญญา ได๎เวลาก๎มหน๎ารับกรรม LABANOON √

50 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

เผยแพร่/

ท้าซ้้า

รหัสปก CD G0560094 1 เรามีเรา แตํกํอนแตํไรไมํเคยอุํนใจ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

วันที่วาง 12/10/2560 2 ฟ้ายังมีฝน ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

รหัสปก DVD G1160055 3 คนที่รู๎ใจ ใครจะมองเธอวําไง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

4 ใครสญัญิงสญัญา ไมํเคยสญัญิงสญัญา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

5 ดีกวําเสยีใจ บอกกันมาเลยดีกวํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

6 อาจจะเป็นคนน้ี ผํานความระทม ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

7 รักเกินตัดใจ อยําบอกเลย วําลืมมันเถิด ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

8 ลืมได๎เลย ลืมได๎เลยวําเคย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

9 ไดอารี่สแีดง ครั้งน้ันฉันมีเธอ แม๎วําเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) X

10 ลืมไมํลง บอกใจให๎ลืม ลืมความเจ็บช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

11 แบํงฝันให๎กัน มีเธอคนน้ี ที่เดินเคียงไหลํ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

12 เชิต้แขนยาว-ไทสเีทา ปากซอยสบิห๎าผํานมา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

13 ตัดไฟ ฉันก็รู๎วําไมํมีสทิธิ์ คิดให๎เกิน ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

14 อยูํกับคําถาม อยากจะไปให๎ไกลหําง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

15 ทําไมต๎องหลอกกัน ฉันเชือ่ทกุสิง่ ทกุอยํางที่เธอได๎ทํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

16 ฉันเคย ฉันเคยนอนทกุข๑ระทม เหลียวมองดูใคร ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

17 ถูกแล๎วที่รักเธอ (ละครคูํเดือด) วันที่ฝุ่นได๎จางหาย ก็จะเหลือตัวจริง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

18 ฟ้ายังมีฝน (New Version) ฟ้ายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

19 ผ๎ูหญิงคนน้ี อยากอยากบอกซักนิด บอกให๎คิดซักหนํอย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

20 เวียนหัว ไมํดูไมํแลไมํแคร๑ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

21 เจ็บกระดองใจ อยากจะบ๎าตาย อยากจะบ๎าตาย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

22 ยึกยัก ยึกยักเธอน่ันแหละที่ยึกยัก ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

23 ตัวเกํามั้ง โอยๆๆๆ ออย..อยากจะซื้อ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

24 ของดีๆ ของดีดีจะเอาไป ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

25 สองมือ สองตา หน่ึงใจ มือเรามีสองมือ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

26 ให๎ใจมันพูดเอง ไมํต๎องรู๎อะไรเลย ไมํรู๎เลยจะดี ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

27 ครั้งน้ัน ครั้งน้ันเพียงแตํมีนํ้าตา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

28 นํ้าใต๎ศอก เทหัวใจทั้งใจให๎เธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

29 ไปเถอะไปเลย อึดอัดใจอยูํใชไํหม แววตา ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

30 จะกลับมาเหมือนเดิม เราจากกันไปไกล ไมํอาจรู๎วันเจอะเจอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

31 เราไมํมีเรา อยําไปคิดให๎มากเลย เรามันก็เคย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

32 ทําเป็นไมํแคร๑ ทําเป็นไมํแคร๑ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

33 แล๎วกันไป ไมํมีใครรู๎ไมํเคย ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

34 ถ๎าเธอมีฉัน ถ๎าเธอมีฉัน ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

35 เกํงอะไรจะปานน้ัน คําพูดคําจา ดูทาํทขีองเธอ ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

36 ใครจะเป็นรายตํอไป คนเคยเจอความรักซักครั้ง ฐิติมา สตุสนุทร(แหวน) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0560001 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

2 สเิทน๎องให๎บอกแน แปลวําหยังน๎ออ๎าย กับอาการเปลี่ยนไป ตําย อรทยั √

3 มาหยัง ตอนน้ี (สวนทาง) แซ็ค ชมุแพ X

4 ผ๎ูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

5 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

6 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

7 เดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร อยํามองหน๎าเดี๋ยวปาด๎วยเบอร๑โทร ลํายอง หนองหินหําว √

8 มันฮักแตํเจ๎าฮู๎บํ คํากะเลิกสองคํากะลา เว๎าใสหํน๎า ตรี ชยัณรงค๑ √

9 ความคึดฮอดบํเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกําๆ ที่เฮาคูํกันมาเบิ่ง เต๐า ภูศิลป์ √

10 นํ้าตาขู แพรวพราว แสงทอง X

11 สํามะแจ๐ เดํนชยั วงศ๑สามารถ X

12 ปูหนีบอีปิ พร จันทพร X

13 แมํค๎าหน๎าคอม ก็เป็นแมํค๎า พัฒนา มาอยูํหน๎าคอม เปาวลี พรพิมล √

14 ข๎อสอบหัวใจ(ห๎ามใครมาลอก) เมื่อกํอนตอนเรียนก็เคยลอกกัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 น้ิวนางวํางบํ อยากจะดูน้ิวโป้งวํางไหม อยากจะดู เต๐า ภูศิลป์ √

16 ฮักสาวสะหวัน บํแมํนนางฟ้าแตํน๎องมาจากเมืองสะหวัน ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 รู๎ตัวอีกท ีก็มีเธออยูํในใจ ไมํรู๎เกิดข้ึนเมื่อไหรํคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 กําแพงชือ่เพื่อน ใกล๎แคํเอื้อมมือ แตํเหมือนฉันยืนอยูํ เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260343 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า BODYSLAM;ยืนยง โอภากุล √

2 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

3 พลังงานจน(feat.เปาวล)ี สายลมจางๆ ยังลํองลอยจากแดนไกล LABANOON √

4 เชดิสงิโต ปีนข้ึนฟ้า เพื่อไปให๎ถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

ความเช่ือ ล้มได้ แต่ไม่เลิก

In Remembrance of 

ลูกทุ่งเพลงใหม่ ป้ายแดง ชุดที่ 7

แหวน ฐิติมา สุตสุนทร

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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5 ชวิีตเป็นของเรา (น่ังเลํน Version) คนเราจะมีพรุํงน้ีได๎อีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

6 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

7 ทางที่เลือก ได๎ฟังถ๎อยคําที่คนพูดกัน วําในชวิีต PARADOX;COCKTAIL;THE MOUSSES √

8 แรงโน๎มถํวง บินไปในทอ๎งนภา ให๎ไกลจนลับสายตา 25 Hours √

9 ถึงคนที่ยังหายใจ ถึงคนที่ยังหายใจ ถึงคนเคยถูกทําร๎าย KLEAR √

10 ปีก โหย..หา..แสงดวงดาว ลํองลอยวน PARADOX √

11 เสยีงในใจ เสยีงใครอาจทําใจของเธอให๎หว่ันไหว POTATO;COCKTAIL √

12 ชวิีตน้ีสัน้จะตาย เวลาก็เดินไปไมํรั้งรอ วันเดือนและปี DA endorphine √

13 ปลํอย(NOISE) กับคําวํารัก ที่เคย ทําเพื่อมันได๎ทกุอยําง LOMOSONIC √

14 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

15 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

16 โลกแหํงความฝัน [จุดนัดฝัน] เมื่อชวิีตยังรักที่จะฝันและบอกกับใจ COCKTAIL √

17 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

18 หยุดฝันก็ไปไมํถึง มีคนเป็นล๎านต๎องหยุดตัวเอง CLASH √

19 หลังชนฝา อยํางน้ันก็ไมํดี อยํางน้ีก็ไมํงาม ZEAL √

20 สดุฤทธิ์ (ละครรักสดุฤทธิ์) ในเมื่อชวิีตมันเป็นของเรา จะไมํขอให๎ S.D.F √

21 ผงาดงํ้าค้ําโลก ชวิีตมันทอ๎มันหดมันย๎อยมันเสือ่ม PARADOX √

22 สขุาอยูํหนใด ใครบางคนเคยบอกวํารักฉันมากมาย 25 Hours √

23 คืนที่ฟ้าสวําง ความรัก ที่เธอไว๎ใจ ไมํวําทกุข๑ The Yers √

24 แคํบางครั้ง na na now...na na now... DA endorphine √

25 Silver Lining วันที่ฝันไมํมีอะไรสําเร็จ มองทางไหน KLEAR √

26 เสน๎ทางน้ี (โฆษณา Birdy) หากความรักเป็นดังเสน๎ทางสายหน่ึง ป๊อด Moderndog √

27 ฮู๎ ฮู ฟ้าไร๎ดวงดาว ความมืดเทาบางทกี็ทําให๎ POTATO √

28 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

29 พลังแสงอาทติย๑ เห็นเธอมีนํ้าตาด๎วยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

30 คําตัดสนิ(HEARTBEAT) เสยีงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผํานแสงในค่ํา LOMOSONIC √

31 ลมหายใจสดุทา๎ย สองมือหน่ึงใจ หมายไปยังฝ่ัง Retrospect √

32 ยิ้มเข๎าไว๎ โอ๏ะโอว๑..นํ้ามันก็แพงต๎องเปลี่ยนเป็น CLASH √

33 เหยียบดาว จะไปดวงดาวที่ไกลสดุปลายฟ้า ZEAL √

34 The game วนเวียนโวยวายไปกับเกมส๑... PARADOX √

35 ก็มันเป็นอยํางน้ัน (ภ.ฉลุย) ทําไมบางครั้งความหวัง The Yers √

36 It's Gonna Be Ok ได๎โปรดลองฟังฉันสกันํอยเธอ CLASH √

37 วัดใจ มีคนมากมาย ต๎องการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

38 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

39 เข็นครก"ข๎าม"ภูเขา กาลครั้งหน่ึงมีนกกระจาบอยูํฝูงหน่ึง นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

40 แดนเนรมิต ฉันก็รู๎ตัววําเธอไมํคํอยจะมั่นใจ แตํ Big Ass √

41 ถึงเวลา LOMOSONIC X

42 ความฝันกับจักรวาล เหมือนเป็นดั่งคุกสคีราม กลางทอ๎งฟ้า BODYSLAM √

43 รถไฟขบวนแหํงความฝัน เพื่อนเอย..ฝันของเธออยูํแหํงใด? PARADOX √

44 ปีกแหํงความฝัน อยากจะบินไปแสนไกล อยากจะไป กะลา √

45 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

46 แพ๎ชาํงมัน ก็อยากให๎เธอรับปาก ถ๎าหากวําใจ CLASH √

47 ไมํกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ททีี่ฉันพลาด 25 Hours √

48 นักเดินทาง (โฆษณาเป๊ปซี)่ ยังวนเวียนอยูํตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

49 dharmajati(ดัม-มะ-ชา-ต)ิ แกรํงดังเชนํภูผา ใหญํและสงูเสยีดฟ้า BODYSLAM √

50 ความเชือ่ มันเกือบจะล๎ม มันเหน่ือยมันล๎า รวมศิลปิน √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260008 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 จะหายใจยังไงไมํให๎คิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอํยคําลาเมื่อรู๎ลํวงหน๎า เอิ้นขวัญ วรัญญา √

2 กลับคําสาหลํา คําสัน้ๆ ที่ความยาวมันบํถึงนาที ไมค๑ ภิรมย๑พร √

3 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ฝน ธนสนุทร X

4 คนที่ใชไํด๎แคํมอง แคํคิดถึงเธอ ก็เหมือนลํวงเกินมากไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

5 ของขวัญหรือของเหลือ ตั้งใจมาให๎หรือเปลํา หรือวําเก็บเอาเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

6 คุณ OK ไหม อาจเป็นเพราะสายตา ตลอดเวลาไมํเคย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

7 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

8 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

9 ปุ๊บปั๊บ มันเป็นงง งง มันชงหรือไง เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

10 รักจนไมํรู๎จะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

11 กําแพงชือ่เพื่อน ใกล๎แคํเอื้อมมือ แตํเหมือนฉันยืนอยูํ เปาวลี พรพิมล √

12 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน๑ X

13 ใจบอกวําเหงา ดวงตา คงทอง X

14 รักคุณยิ่งกวําใคร รักคุณเสยียิ่งกวําใคร เต๐า ภูศิลป์ √

15 คิดถึงเธอ ใจคนไมํแนํนอนมันยอกย๎อน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

17 หรือวําเธอคือคนน้ัน รักแทไ๎มํเคยมีหรอก บอกตัวเองเรื่อยมาเสมอ ตั๊กแตน ชลดา √

18 คนแรกที่ทําให๎รัก เธอมากับคําวําใช ํมาปรากฎกาย ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

19 คํอยๆ ปลํอยมือ ฝน ธนสนุทร X

20 คาถามหานิยม โอม..จะเป่าคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) X

21 ปัดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

22 ติ่ง ปอ อรรณพ X

23 เพราะเรารักกัน เมื่อเธอยิ้ม ฉันก็ยิ้ม เธอหัวเราะ เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

24 ขาดคนหุงข๎าว บ๎านพี่ขาดคนหุงข๎าว เต๐า ภูศิลป์ √

พาเหรดลูกทุ่งเพลงฮิต ชุดที่ 2
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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25 พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว พรุํงน้ีฉันจะเป็นสาว เปาวลี พรพิมล √

26 อยากเป็นคนรัก ไมํอยากเป็นชู๎ แฟนของใครโทรมา ฝากนํ้าตาไว๎ที่แก๎ม ตั๊กแตน ชลดา √

27 อยากมีเธอเป็นแฟน คนไมํมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคํทํานอง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

28 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 เดาใจฟ้า เสีย่ง...รักเจ๎าแบบเดาใจฟ้า พี สะเดิด √

30 สบัปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

31 โกรธไหลย๎อน ปอ อรรณพ X

32 ขอเป็นคนรักอีกสกัคืน ไมํรักก็ต๎องเลิก ก็รู๎ต๎องเป็นอยํางน้ัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

33 สิง่ที่ควรทําตอนน้ี ถ่ิมกันแล๎ว ยังมาหามาหํวงกันอยูํ เต๐า ภูศิลป์ √

34 สญัญากับใจ จะไมํกลับหลังถ๎ายังไมํได๎ดี เอํยถ๎อยคํา เปาวลี พรพิมล √

35 หิ่งห๎อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน๑ X

36 ยอมปืนต๎นง้ิว ก็รู๎วําเขาคนน้ัน..สําคัญแคํไหน ดวงตา คงทอง X

37 นํ้าตาหลํนที่โคราช น่ังรถทวัร๑ด๎วยใจคะนึง คิดถึงสาว จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

38 สดุแค๎นแสนรัก น๎องรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสนุทร √

39 คนอกหักพักบ๎านน้ี อยากปักป้ายแขวนข้ึนแผํนเทาํฝา ไมค๑ ภิรมย๑พร √

40 ยากกวํารักคือลืม กวําคนสองคนจะมาพบเจอ ตั๊กแตน ชลดา √

41 รักเสมอไมํวําอยูํไหน แสงดาว สอํงกรทบใจเหงา ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

42 ฝากคําขอโทษ บํเจตนาสฮิักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 เราควรเป็นแฟนกันได๎หรือยัง เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานสองนาน รู๎สกึ พี สะเดิด √

44 ขอเวลาเจ็บ หลิว อาราดา (อาจารียา) X

45 โสดก็เหงา รักเขาก็เจ็บ ปอ อรรณพ X

46 เธอคือข๎อยกเว๎น วางใจให๎ใคร ไมํเคยได๎ใจคืนกลับมา เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

47 โฉมนาง ชาํงเฉิดโฉมงามประโลมใจ เต๐า ภูศิลป์ √

48 หัวใจยังมีรอยยิ้ม ยังไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ไมํทอ๎ ขอสูต๎ํอไป ตั๊กแตน ชลดา √

49 แทนความคิดถึง ไกลหํางกันครั้งใด หัวใจไมํเคยวํางงาน จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

50 กลางใจเธอคือฉัน กลางใจฉันคือเธอ ยังอยูํอาศัยในคําวําเรา เหงามันก็ไมํเหงา เต๐า ภูศิลป์;เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260007 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 ไหงํงํอง ละพอแตํเปิดผะมํานกั้ง สาวหมอลําสพิามํวน ตั๊กแตน ชลดา √

2 ผ๎ูสาวขาเฟี้ยว ลําไย ไหทองคํา X

3 วําสเิซาเหล๎า ปอยฝ้าย มาลัยพร;feat.ยายสอน ทกัษิณ X

4 สฮิิน๎องบํ กุ๎ง สภุาพร สายรักษ๑ X

5 ปูหนีบอีปิ พร จันทพร X

6 ผ๎ูสาวข้ีเหล๎า เมย๑ จิราพร;วงค๑ ชนะกันต๑ X

7 กินดองน๎องเมีย ศรีๆมื้อน้ีเป็นมื้อสนัต๑วันดี มื้อเอาปลา ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

8 คนใช ํเกิดชา๎ อยากฮักสติาย แตํก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ๑ √

9 คําแพง แซ็ค ชมุแพ X

10 คูํคอง ก๎อง ห๎วยไรํ X

11 ให๎เอิ้นน๎องวํา..ผ๎ูสาวเกํา อยําตกใจเด๎อ ถ๎าเปิดไลน๑เจอชือ่ผ๎ูสาว ศิริพร อําไพพงษ๑ √

12 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

13 อ๎ายหมดหน๎าที่หรือยัง เคยเป็นทกุอยําง เคยอยูํเคียงข๎าง ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

14 แผํนดินไหวในใจอ๎าย ต๎าร๑ ตจว. X

15 อ๎ายบํแมํนเขา ยามนํ้าตาย๎อย อ๎ายคอยซับด๎วยใจฮัก มนต๑แคน แกํนคูน √

16 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

17 ผํานมาแคํให๎จํา เธอแคํเพียงหลงทางอ๎ายแคํยํางเข๎ามา ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 ไม๎อํอยไฟ คูํแฝดโอเอ X

19 คนบ๎านเดียวกัน คนบ๎านเดียวกัน แคํมองตากันก็เข๎าใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

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

21 ปลาคํอใหญํ เดือนสามออกใหมํเก๎าค่ํา ได๎มายาม มนต๑แคน แกํนคูน √

22 คึดฮอดกอดบํได๎ คําถาม สดุฮอด อีหยังคึดฮอดแตํกอดบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

23 น๎องมีผัวแล๎ว สองขาคูํน้ี ที่มันเคยเดินเคียงอ๎าย ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

24 อ๎ายเข่ียน๎องถ่ิม บํแมํนลูกฟุตบอลแตํน๎องกะโดนเข่ีย ก๎านตอง ทุํงเงิน √

25 บักอ๎าย แคท วิไลพร X

26 โลโซโบว๑รัก ลํะคึดหยังหลายให๎มันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ๑ √

27 มอเตอร๑ไซค๑ฮําง ร็อคแสลง X

28 มันต๎องถอน ปอยฝ้าย มาลัยพร X

29 ดื่มเหล๎ามันขม ดื่มนมเถอะพี่ ลําไย ไหทองคํา X

30 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหําว √

31 บํหักคา เว๎าเรื่องหมากไม๎มันก็มีหลายชนิด แตํ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

32 สงํขําวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สนิชยั √

33 เปลี่ยนความตั้งใจของน๎องได๎บํ ขณะที่อ๎ายอํานข๎อความน้ี น๎องได๎มา ศิริพร อําไพพงษ๑ √

34 ทบ.2 ลูกอีสาน ต๎องจากบ๎านนา ถูกเกณฑ๑เข๎ามากรมทหาร ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

35 โทรหาแหนํเด๏อ โทรหาแหนํเด๏อ จําเบอร๑โทรน๎องได๎บํ ตําย อรทยั √

36 ริมฝ่ังหนองหาน ฟ้างามยามแลงข๎างทุํงหนองหาน มนต๑แคน แกํนคูน √

37 ไอ๎หนํุมโลโซ ร็อคแสลง X

38 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

39 มากํอนได๎หน๎า มาชา๎ได๎ใจ ดีกวําก็แคํมากํอนนอกน้ันถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

40 ข๎ออ๎าง...คนเบิ๊ดใจ คําวําบํวํางคือข๎ออ๎างของคนเบิ๊ดใจ ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

41 ฝากเพลงให๎แฟนเพิ่น โทรมาหน๎าไมค๑จากสายคนหัวใจเศร๎า ศร สนิชยั √

42 ลบเบอร๑ก็ลืมเธอไมํได๎ เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให๎ได๎ ก๎านตอง ทุํงเงิน √

43 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

44 สาวกันตรึม โอํ โอ เนียงเอย อ๎ายเพิ่งเคยได๎พาใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

รวมเพลง อีสานฮิตตลาดแตก
TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน
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45 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

46 สามชาํสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

47 เก็บคําวําเรา ไว๎ในคําวํารัก ไหนๆหัวใจที่หํวงหา ไหนๆแววตาที่หํวงใย ตําย อรทยั √

48 โทรศัพท๑จับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ได๎ยินบํนิเฮ็ดหยังอยูํ ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

49 น๎องยํานลิฟต๑หนีบ โอโอํโฮ๏ะโอ๎ละหนอ...โอ๏โอ๎ละหนอ... ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

50 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260006 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 มีแฟนแล๎ว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมํต๎อง ปราโมทย๑ ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

2 โทษที่เอาแตํใจ Nothing I can say เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

3 อ๎าว บีบเข๎าไป บีบนํ้าตาแล๎วบีบมือฉัน ชนกันต๑ รัตนอุดม(อะตอม) √

4 คนมีเสนํห๑ เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอ๎แมํงามขํา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

5 นวด ใครบางคน ทําให๎ฉันต๎องปวดใจเจ๎ากรรม ปาล๑มมี่ √

6 ฟ้าเป็นใจ เมื่อไรโชคร๎ายจะผํานไป เมื่อไรที่ฟ้า 25 Hours √

7 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปียกปอนด๎วยนํ้าตา PARADOX √

8 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

9 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกให๎ฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

10 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

11 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

12 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยูํ ขอบคุณที่ไมํหําง ลุลา √

13 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

14 ชือ่เธอ ใชช๎วิีตอยูํมันไป ไมํตํางกันเลยทกุวัน ณัฐ ศักดาทร √

15 ฝืนตัวเองไมํเป็น นนท๑ ธนนท๑ X

16 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

17 สบายดีหรือเปลํา 2017 สบายดีหรือเปลํา ขําวคราวไมํเคยรู๎ Thaitanium √

18 พบกันใหมํ ? POLYCAT X

19 ขอวอน 2 Somkiat X

20 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

21 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

22 จงเรียกเธอวํานางพญา SILLY FOOLS (วงใหมํ) X

23 อยําเพิ่งใจร๎าย รักคือความเข๎าใจ ที่ควรจะมีให๎กัน THE MOUSSES √

24 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

25 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

26 ชวิีตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

27 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแล๎ว ได๎ยินแล๎ว ที่เธอน้ัน DA endorphine √

28 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

29 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

30 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําให๎บอบช้ํา ขอโทษที่ยังให๎เจ็บ INSTINCT √

31 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

32 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

33 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

34 นาทน้ีี ขอ ฉันขอเวลาฟังกันสกัท ีขอได๎ไหมคนดี จัสติน ผํองอําไพ √

35 พื้นที่ทบัซ๎อน เมื่อในวันน้ีฉัน ต๎องกลายเป็นคนที่ไมํใชํ บอย Peacemaker √

36 ด๎วยความปรารถนาดี แม๎ปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

37 มีความสขุบนความทกุข๑ของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันได๎อะไร ดิว อรุณพงศ๑ ชยัวินิตย๑ √

38 ไมํมีใครยอมใคร(Ost.ชงิรัก ริษยา) ชวํยไปบอกเขา...วําเราน้ันรักกันอยูํ แก๎ม วิชญาณี เปียกลิ่น;พรีน รวิสรารัตน๑ พิบูลภานุวัธน√

39 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสยีใจคนๆน้ี ไมํใชขํองเธอ ได๎โปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

40 ภาระ ฉันเกรงใจ...เมื่อเธอดูจะรักแตํตัวของเธอ พริ้ม จันทร๑ทพิย๑ แสงรังษี √

41 จบไมํพร๎อมกัน เธอได๎เดินเลยจุดน้ันไป อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

42 เธอเกํง ทาํมกลางพายุฝนที่โหมกระหนํ่าทาํมกลางเงา Jetset'er √

43 พบเธอกํอน กํอนน้ัน เคยถูกใครทําให๎เสยีใจ มิ้นท๑ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

44 #ใต๎ความโสด อยากจะลองถามดู ที่ไมํมีใคร เป็นโสด คชา นนทนันท๑ √

45 ดีตํอใจ ก็ต๎องคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา มาตัง ระดับดาว √

46 มาม๎าบอก เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้มมา แอมมี่ The bottom blues √

47 เพียงหน่ึงครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิน้สดุคําวําสองเรา The Yers √

48 ความทรงจํา (ภ.Mind Memory 1.44ฯ)ภาพของฉันและเธอ ทกุสิง่ที่เธอให๎ฉัน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

49 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดย๑..แฟนกันแคํวันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ ชาติ สชุาติ (The Voice) X

50 เรา(Campaign Chang Music Connection)บนโลกแหํงความจริง ทกุสิง่ชาํงวํุนวาย BODYSLAM;Potato;DA endorphine √

เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260005 ท้าซ้้า

วันที่วาง 19/10/2560 1 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันน้ีเธอไมํเหมือนเดิม GETSUNOVA √

2 ไว๎ใจ เพียงวันเวลาผํานไปเธอไมํเหมือนเดิม KLEAR X

3 ไกลเทาํเดิม อยากให๎เธอรู๎สกัอยําง เราอยูํหํางเกินไป INSTINCT X

4 หลอกให๎รัก ใชไํหม น่ีเธอไมํรักกันเลย ใชไํหม THE MOUSSES √

5 รักกินไมํได๎ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

6 ฉันก็คง... เมื่อความรักต๎องอําลาความเจ็บช้ํามาเป็น LABANOON √

7 เธอทําให๎ได๎รู๎ เธอทําให๎ฉันโกรธ ทําให๎ฉันแอบยิ้ม POTATO √

8 เขียนในใจ ร๎องในเพลง แม๎ไมํรู๎วําเธออยูํที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

9 คนถูกทิ้ง ไมํอยากให๎ฉันเศร๎าใจ ไมํอยากให๎ หมู MUZU √

10 เมื่อวาน ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

11 โอ๎เธอ สงกรานต๑ รังสรรค๑ X

เพลงดังกลางวงเล่า 4

อัลบ้ัมนี้ไม่มี SKIP
TRACK ช่ือเพลง

TRACK ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น

ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปิน

ช่ือศิลปิน
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12 เตลิด ZEAL X

13 คนที่ฆําฉัน รอฉันหนํอย ฉันตามไมํคํอยทนั SILLY FOOLS (วงใหมํ) √

14 เธอไมํควร เธอไมํควรบอกวําเธอยังรักฉัน เธอไมํควร PARATA √

15 ไหนวําดี เธอบอกเหตุผลให๎ฉันเข๎าใจ แตํคือเหตุ NOS √

16 ฆาตกรตํอเน่ือง เธอยังทําเหมือนไมํมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

17 มันไมํงําย ทรงไทย X

18 ไมํรักก็ปลํอย(DELETE) Cookie Cutter X

19 ยินดีที่ได๎รัก เมื่อไมํเหลือใจ ถูกแล๎วที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

20 บินเข๎ากองไฟ ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

21 เรือเล็กควรออกจากฝ่ัง เสยีงลมคําราม ฟ้าครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

22 ตายดาบหน๎า ไมํใชผ๎ูํหยั่งรู๎หมูํดาวและปฎิทนิคงไมํ LABANOON √

23 ดื่ม ยกมาเลยครับผมจะดื่ม แมํง ทกุขวด อพาร๑ตเมนต๑คุณป้า √

24 เลํนของสงู รู๎วําเสีย่ง แตํคงต๎องขอลอง รู๎วํา LOMOSONIC √

25 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองให๎เป็นเหมือนเขา POTATO X

26 แสงสดุทา๎ย รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ BODYSLAM √

27 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแล๎วเวลาของเรา นครินทร๑ กิ่งศักดิ์ √

28 ยอมรับ เรื่องระหวํางเราน้ัน ใครก็มองวําฉันผิด BLACKHEAD √

29 เสร็จแล๎ว พูดจาจ๏ะจ๐าอํอนหวานอํอนน๎อม วง L.ก.ฮ.;แชมํ แชมํรัมย๑ X

30 เงา วง กางเกง X

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

32 เคลียร๑ให๎จบ เบิ้ล ยุทธพล X

33 จับเธอแก๎ผ๎า ฉันก็พอจะรู๎วําเธอน้ันอยากจะไป วงกลม X

34 คบแล๎วจะรัก วงพัทลุง X

35 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิง่เดียวที่ขอร๎องเธอกํอนไป LOSO √

36 คนไมํเอาถําน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมํเอาถําน Big Ass √

37 โปรดเถิดรัก รู๎ดีวํามันก็จบไปนานแล๎ว แตํใจยังคงคิด COCKTAIL √

38 วันหน่ึง (ภ.แฟนเดย๑..แฟนกันแคํวันเดียว)วันหน่ึง ตื่นข้ึนมาในความรู๎สกึใหมํ ชาติ สชุาติ (The Voice) X

39 ยังไกล รู๎แตํวําห๎ามใจไมํไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

40 จม ลุลา √

41 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

42 แล๎วแตํใจเธอ ถ๎าเธอแนํใจแล๎ววําจะเลิกกับฉัน หนํุม กะลา √

43 แกล๎ง ทรมานกับการต๎องยอม ยอมให๎เธอทําร๎าย ปั้น Basher √

44 ฉันไมํมี T_T X

45 คนเจียมตัว เอื้อมไมํถึงรู๎ตัวฉันดียังไกลหําง SO COOL √

46 ดาวประดับฟ้า เธออยูํสงู แสนไกลจากตรงน้ี ฉันเข๎าใจ จิรศักดิ์ ปานพุํม √

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

48 คนบนฟ้า ในมือของฉันน้ันมีดอกไม๎ แตํฉันไมํรู๎ PARADOX √

49 R U OK (เชค็) สงิโต นําโชค X

50 โรคประจําตัว โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260305 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/10/2560 1 คําวําฮักกัน มันเหี่ยถ่ิมไส อ๎ายบํอยากเชือ่สายตา วําภาพตรงหน๎า มนต๑แคน แกํนคูน √

2 รับของโจร ดีปานใด ใชเํทาํใด อ๎ายกะมีเจ๎าของ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

3 รักแทบ๎ํได๎แปลวําโงํ ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

4 ฝากพรุํงน้ีไว๎กับอ๎าย อ๎ายฮู๎บํวํา..ชวิีตกํอนอ๎ายหาเจอ ตําย อรทยั √

5 คิดถึงจังเลย ไมํเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค๑ ภิรมย๑พร X

6 เคลียร๑กับเขาให๎จบ คํอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวําเธออยูํด๎วยไหม เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

7 สัง่นํ้าตาไมํได๎ เป็นแคํคนที่เคยสําคัญ เป็นความฝันที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 คืนใจให๎กัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิง่ดีน้ี ตั๊กแตน ชลดา √

9 ชตัดาวน๑ ดาวชดั เลํนไลน๑อยูํบํ คือยิ้มหาหน๎าจอคักแท๎ เต๐า ภูศิลป์ √

10 อยูํเย็นเป็นโสด อยูํเย็นเป็นโสด..อยํางน้ี..ไมํม.ี.แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

11 เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไปเทริ๑น เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหําว √

12 เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น เอาเมียไปเทริ๑น สมบูรณ๑ ปากไฟ √

13 ไมํได๎หมดรักแตํหัวใจหมดแรง ถอยออกมาให๎หําง จากความช้ํา ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

14 บํพร๎อมแตํบํแพ๎ ถ๎าเป็นแผํนดินไหว..ก็คงวัดได๎ มนต๑แคน แกํนคูน √

15 เจ็บก็ได๎ถ๎าอ๎ายอยากจบ ตั้งแตํฮู๎วําอ๎ายแอบไปมีเขา น๎องก็เฝ้า ตําย อรทยั √

16 ฝืนใจหนํอยได๎ไหม แคํมองตาก็รู๎วําเธอเปลี่ยนไป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

17 นาทงํน๎อย ถ๎าหากเบิ่งวําเขาน้ันบํแมํน คนสฝิาก ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

18 ปริญญาเจ็บ ถึงบํฮู๎จริงแตํลูกผ๎ูหญิงทกุคนรู๎สกึ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

19 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคํความคิดถึง เป็นที่พึ่งสดุทา๎ย ไมค๑ ภิรมย๑พร √

20 รองเทา๎หน๎าห๎อง ประตูห๎องเชาํมีรองเทา๎สองคูํเคียงกัน มนต๑สทิธิ์ คําสร๎อย √

21 พี่ชายชัว่คราว ยืมเป็นพี่ชายได๎ไหมชัว่คราว ตําย อรทยั √

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

23 แผลเป็นวันวาเลนไทน๑ ไมํอยากให๎ถึงวันวาเลนไทน๑ ตั๊กแตน ชลดา √

24 ผีเสือ้ใจร๎ายกับดอกไม๎ใจอํอน น่ีเรารักกัน หรือเพียงแคํฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 น๎องเป็นใครในสายตาเขา เพราะเขาบํหยุด หรือวําเขาบํฮู๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

26 ผัวเกํา หากวําเจ๎าได๎ฟังเพลงน้ี ศร สนิชยั √

27 เมียเกํา หากวําอ๎ายได๎ฟังเพลงน้ี หากวําอ๎ายยัง ดอกอ๎อ ทุํงทอง √

28 เกิดมาเพื่อฮักอ๎าย อยากสถิามหัวใจเจ๎าของ เป็นหยังต๎องทน ก๎านตอง ทุํงเงิน √

29 สดุทา๎ยคืออ๎ายเจ็บ หากคําวําฮักของเฮาเขียนด๎วยกระดาษ มนต๑แคน แกํนคูน √

30 อ๎ายเพิ่งรู๎ หรือเจ๎าเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงํไลน๑มาทกั ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

31 อ๎ายลืมทกุคํา น๎องจําทกุนาที ลืมกันงํายคักเนาะ น่ีบํคนเคยฮักกัน ตําย อรทยั √

แกรมม่ีโกลด์ จัมโบ้ฮิต 8
ช่ือเพลง ค้าขึ้นต้น ช่ือศิลปินTRACK
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32 รักได๎ครั้งละคน เชือ่ใจได๎คนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอน้ันไมํรู๎สกึผิด ตั๊กแตน ชลดา √

33 ระยะหํางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม๎ ที่มันแห๎งคาแจกัน เอิร๑น สรุัตน๑ติกานต๑(เดอะสตา √

34 กอดคนนอกใจ บํได๎โดนหลอกแตํถูกนอกใจ ถึงจับบํได๎ ศิริพร อําไพพงษ๑ √

35 หนํุมโคโยต๎า หนํุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ๑ ปากไฟ √

36 จีบเอาสคิะ เขามีแมํพํอไปขอเอาส ิทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหําว √

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

38 O.K.บํอ๎าย จักแมํนลมอันใด พัดหอบเอาอ๎ายมาให๎ ข๎าวทพิย๑ ธิดาดิน √

39 มื้อใด๐สคิิดฮอด จั่งแมํนเฮ็ดให๎รอ นานแทน๎อ น๎ออ๎าย ตําย อรทยั √

40 อ๎ายดีบํพอ หรือน๎องพอบํเป็น อยากสถิามความผิดหัวใจ สมบูรณ๑ ปากไฟ √

41 ทา๎ยที่สดุ...อ๎ายก็คือสดุที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินย๎อนคืน ศิริพร อําไพพงษ๑ √

42 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชา๎บ๎านเฮาสมิีงาน ศร สนิชยั;ดอกอ๎อ ทุํงทอง;ก๎านตอง ทุํงเงิน √

43 ผ๎ูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบ๎านทุํง หนีเข๎าเมืองกรุ ตําย อรทยั √

44 ช้ํารักจากอุบล เหมํอมองฟ้าหมํน คิดถึงอุบล บ๎านแฟน มนต๑แคน แกํนคูน X

45 เต็มใจให๎ตั๋ว ตั๋วโลดถ๎าเจ๎า บํ ยํานบาป ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

46 เจ็บเมื่อไหรํก็โทรมา ได๎ขําววําเธอเจอปัญหา ก็เลยต๎อง ไมค๑ ภิรมย๑พร √

47 อ๎อมกอดเขมราฐ (ภ.อ๎อมกอดเขมราฐ)เหมือนใจฮักต๎องมนต๑ ฟ้าดลบันดาล เต๐า ภูศิลป์ √

48 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบ๎านน๎อง ฟ้ามันร๎องตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

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

50 ขอให๎รวย (อ๏ะ) ขอให๎รวย ขอให๎รวย (อ๏ะ) ที่มาชวํย จักรพันธ๑ ครบุรีธีรโชติ (ก๏อท) √

เผยแพร่/

รหัสปก CD G0260333 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/10/2560 1 เมื่อวาน(Cover) ผ๎ูคน ตํางบอกฉันก็บอก วํามันนานแล๎ว โอ๏ต ปราโมทย๑ √

2 การเปลี่ยนแปลง ไมํเอาอีกแล๎ว ฉันพอทกีับความรัก ปองกูล สบืซึ้ง(ป๊อป) √

3 เพิ่งจะรู๎ ก็ปากมันดี แกล๎งทําเป็นเข๎มแข็ง ก็แกล๎ง คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

4 นํ้าผ้ึงพระจันทร๑ รักฉันรักเธอ และรู๎วําเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

5 ให๎ฉันดูแลเธอ ก็เป็นคนธรรมดา ไมํพิเศษ ก็เป็นคนที่ ใหมํ เจริญปุระ √

6 ดีอยํางไร กดเบอร๑ไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร๑ ท ีJetset'er √

7 อยําคิดเลย รู๎ ฉันรู๎และเห็นเธอปวดร๎าว PEACEMAKER √

8 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

9 ความรักทําให๎คนตาบอด รู๎ วํามันไมํสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

10 ผิดไหม ผิดไหม...ที่ไมํไปพบเธอ ไมํต๎องการ วง พาย √

11 กลัวคําวําไกล อดจะคิดถึงไมํได๎เลยสกัครั้ง น่ังฟัง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

12 รักษาสทิธิ์ เอาจริง จริง ก็ไมํเป็นไร หากเธอ DA endorphine √

13 ไมํมีตรงกลาง จะบอกอีกทวํีาฉันรักเธอ จะบอกให๎ จิรากร สมพิทกัษ๑ (เอ๏ะ) √

14 ก็พอ เธอบอกวําฉันคงผิดหวัง ไมํมีทาง ดนุเชษฐ วิสยัจร √

15 ใจฉันเป็นของเธอ (ละครใจร๎าว) ฉันไมํรู๎วําเป็นเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

16 ไมํต๎องรู๎วําเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมํเข๎าใจ วําความสมัพันธ๑ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

17 รักเธอให๎น๎อยลง ฉันรู๎ดีวําควรรักเธอให๎น๎อยลง ทราย ฟาเรนไฮธ๑ √

18 สายนํ้าไมํไหลกลับ อยําเพิ่งคิดสกันิดวําฉันต๎องการจะขอ อ๏อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ๑ √

19 ถามใจ ก็มีสิง่หน่ึงที่ยังค๎างใจอยูํ Calories Blah Blah √

20 ทวง การจะไปอ๎อนวอนตอนเธอจะไปก็ดูเป็นการกระทํา นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

21 คนเดิม ฉันรู๎ทกุครั้งในเวลาที่หําง เพราะรู๎ ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

22 เลือกได๎ไหม เธอมาเพื่อถาม อยํางหํวงใยมากมาย พงศกร ศรีถาพร √

23 ชายคนหน่ึง เธอไมํต๎องกังวล เธอไมํต๎อง PETER CORP DYRENDAL √

24 ใจพังพัง(Cover Version) อาจเหมือนฉันไมํเป็นไร เหมือนไมํต๎องการ ณัฐ ศักดาทร √

25 แคํคนอีกคน คงหวังสงูเกินไป จะให๎เธอให๎ความสําคัญ ปราโมทย๑ วิเลปะนะ √

26 เก็บเอาไว๎นะ มองนาฬิกา จะให๎เวลาหยุดอยํางไร เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 สกัวันคงเจอ คนที่เคยบอกกันยืนยันวํารัก มิ้น สวรรยา แก๎วมีชยั √

28 ผิดสญัญา แล๎วก็ต๎องเลิกกัน จบที่เคยฝันไว๎ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

29 คนไมํเอาถําน เธอเหน่ือยไหม ที่ยังทนกับคนไมํเอาถําน คริสทนี จิระวงศ๑วิโรจน๑ √

30 เธอมากับฝน เรามันตัวคนเดียว ไมํเคยคิดจะมีใคร กอล๑ฟ กิตติภพ ราชกรม √

31 ฉันไมํรู๎(Cover) ฉันไมํรู๎ วําเธอจะไมํรัก เหมือนฉัน สพุล พัวศิริรักษ๑ (เบล) √

32 ดีตํอใจ(Cover Version) ก็ต๎องคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา มาตัง ระดับดาว √

33 ตุ๏กตาหน๎ารถ ฉันจะเป็นตุ๏กตาหน๎ารถ ตอนเธอขับรถ ลุลา √

34 เจ็บที่ต๎องรู๎ เหมือนวํามีบางอยํางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

35 เวลาแหํงรัก(Cover) เหมํอมองฟ้าทไีร อ๎างว๎างเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปิยนุช เสอืจงพรู √

36 ไมํไว๎ใจตัวเอง ใจมันยังไมํหายชา เลยไมํมาพบหน๎าเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

37 ผิดที่ไว๎ใจ อยากให๎ลมหายใจ สดุทา๎ย ได๎หมดไป ปนัดดา เรืองวุฒิ √

38 จะได๎ไมํลืมกัน (ภาพยนตร๑ความจําสัน้..ฯ)ไกลสดุฟ้า ก็ไมํสามารถกั้นเรา แคํหําง ศิรินทพิย๑ หาญประดิษฐ๑ ROSE √

39 ลืมไปไมํรักกัน รู๎แล๎ววําเราเลิกกัน รู๎แล๎ววําเป็นเพียง สนิุตา ลีติกุล(โบ) √

40 แพ๎ใจ เก็บใจไว๎ในลิ้นชกั วรกาญจน๑ โรจนวัชร (Punch) √

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

42 Oh Baby(Cover) ความรู๎สกึตอนน้ี ชัน้นํะชาํงโชคดี Jetset'er √

43 ความลับ ฉันไมํรู๎ เหตุใดจึงมารักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

44 ยอม ยอม ยอมฉันยอมเสมอ แนน วาทยิา รวยนิรัตน๑ √

45 เงียบ อยากจะถามตรงๆ วันน้ีใจของเธอยังมีฉันไหม นิว ภชพน วิริยะธนะสกุล √

46 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชาํงยาวนาน ยังไมํแปรเปลี่ยน พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว๎า) √

47 เจ็บที่ไร๎รํองรอย ไมํรู๎วําเกิดอะไร ไมํเข๎าใจความเจ็บน้ี แดน อภิเชษฐ๑ พัจนสนุทร √

48 ใจโทรมๆ แม๎ใจจริง จะรักเพียงใด ป๊อป ปองกูล √

49 ขอบใจนะ ข๎อความที่เธอเคยสงํ อะไรที่ทําให๎ฉัน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

50 ถํานไฟเกํา รู๎ กํอนมีฉันน้ันเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √
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เผยแพร่/

รหัสปก CD GX0260009 ท้าซ้้า

วันที่วาง 27/10/2560 1 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวําทอประกายดั่งดวงดาวที่แทม๎ันคือ LABANOON √

2 ไมํเคย ฉันไมํเคยรู๎ คนที่สําคัญ น้ันมีคํา 25 Hours √

3 กาลเวลาพิสจูน๑คน เมื่อครั้งหน่ึงในชวิีตฉันต๎องเดินทาง COCKTAIL √

4 เธอยัง... ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได๎ POTATO √

5 คนทางน้ัน GiFt My Project X

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

7 มีแตํคิดถึง เหมํอมองไกล ไปถึงดาว ที่เคยจอง ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) X

8 คิดถึง หลับตาลงยังรู๎สกึ ทาํมกลางความ PEACEMAKER √

9 ไกล ฟ้ายังไกล ให๎ฝันไป รักในใจ KLEAR √

10 10,000 Miles ให๎ความคิดถึงนําพาเรามาอยูํใกล๎กัน AB NORMAL √

11 ด๎วยความคิดถึง ด๎วยความคิดถึง ถึงเธอที่จากลา Drama Stream √

12 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟ้า จากคนละแผํนดิน เจตริน วรรธนะสนิ(เจ) √

13 ห๎องนอน Friday Night to Sunday X

14 คนสําคัญประจําบ๎าน เคยไหมฉันเคยบอกไหม ฉันอยูํไมํได๎ พลพล √

15 ให๎รู๎วํายังรักกัน รู๎ไหมเมื่อใดที่เธอเหงา อยากให๎รู๎วํา LOSO √

16 เลําสูกํันฟัง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

17 อยากกลับบ๎าน สิง่น้ันยังหวังอยูํ วสนัต๑ โชติกุล √

18 ทะเลใจ เหมือนชวิีตได๎ผํานเลยวันแหํงความฝัน เสกสรรค๑ ศุขพิมาย X

19 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอรําม หงา คาราวาน √

20 คิดถึง เสยีงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสดุขอบฟ้า พงษ๑สทิธิ์ คําภีร๑ X

21 คิดถึง ดึกแล๎ว จะนอนก็นอนไมํหลับ ไท ธนาวุฒิ √

22 เธอยังมีฉัน แม๎มีคนอาจไมํเข๎าใจ สิง่ที่เธอทุํมเทไป เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

23 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล พลพล √

24 ขอบฟ้า ตรงเสน๎ขอบฟ้ารุํงเรือง ไท ธนาวุฒิ √

25 คืนรัง โอ๎ยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟ้า คาราวาน √

26 ทกุลมหายใจ เริ่มจากวันที่ฉันและเธอ ได๎เจอะเจอ LOSO √

27 อยําหมดแรงฝัน แฮมเมอร๑ X

28 คิดถึง จะไปก็ไป ไมํต๎องอาลัยนักหรอก พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

29 ปักษ๑ใต๎บ๎านเรา โอโอ๎ ปักษ๑ใต๎บ๎านเรา แมํนํ้า ภูเขา แฮมเมอร๑ X

30 เด็กน๎อย โอ๎เด็กเอยเด็กน๎อย เฝ้าคอย พงษ๑เทพ กระโดนชํานาญ √

31 กลับปัตตานี แฮมเมอร๑ X

32 เหงา คิดถึง รอ เธอจากไปพร๎อมกับใจที่มันวําเปลํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

33 บ๎านนาคอยอยูํ เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

34 คนไกลเบอร๑เกํา โทรหา...คนดีที่อยูํบ๎านเรา ด๎วยเบอร๑โทร พลพล;ตําย อรทยั √

35 คิดถึงบ๎านเกิด คิดถึงบ๎านเกิด คิดถึงเพื่อนเกํา เสกสรรค๑ ศุขพิมาย √

36 กอดหนํอยได๎ไหม เมื่อเธอไมํอยูํ หรือฉันต๎องไป ในความ พลพล √

37 เติมใจให๎กัน ตอบใจตัวเองมานาน ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) X

38 แคํได๎คิดถึง ตั้งแตํครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

39 Postcard แม๎คืนน้ีมันจะมืดมน แตํขํมใจอดทนพรุํงน้ี POTATO √

40 ไมํตํางกัน 25 Hours X

41 อุํนใจ วันเวลาที่ลํวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

42 พักตรงน้ี พักตรงน้ีดีกวํา หยุดและพักให๎คลาย ธงไชย แมคอินไตย๑(เบิร๑ด) √

43 ลึกสดุใจ ด๎วยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสนิ(โจ);สหรัถ สงัคปรีชา(ก๎อง) √

44 รอ ปิดตัวเองให๎มืดมน อยํางคน กะลา √

45 รูปวาดบนภาพถําย ในมือของฉันมีรูปถําย เป็นรูปที่สวย KLEAR √

46 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวําใคร พลพล √

47 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมค๑ ภิรมย๑พร;ไผํ พงศธร ศรีจันทร๑ √

48 ขอบคุณที่รักกัน ฉันเคยเกือบพลาดสิง่ที่ดีที่สดุในชวิีต POTATO √

49 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผํานชวิีตคน อัสนี โชติกุล;วสนัต๑ โชติกุล √

50 ยิ่งสงูยิ่งหนาว กํอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา รวมศิลปิน √
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