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เผยแพร/

รหัสปก CD G0261079 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

2 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

3 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

4 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

5 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

6 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

7 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

8 มิตรภาพเทานั้น มาเราไปมันสกันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

9 อยากรัก ตองไมกลัวคําวาเสียใจ เมื่อเคาไมรัก หัวใจก็ช้ํา น้ําตาก็ไหล DA endorphine √

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

11 รักเอย อู อู อู อู อู...เคยคิดวาเจอแลว DA endorphine √

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

13 แฟนไมมีซะที แฟนไมมีซะที(What?)แฟนไมมีซะที BANKK CA$H;เวย ไทเทเนี่ยม √

14 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเปนไร Bankk Ca$h √

15 อยาทําใหฟาผิดหวัง ฟายังมีตา ที่ฟานําเธอมารวมทาง วง Endorphine √

16 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

17 ดูแลเขาใหดีดี ฉันไดพูดคุยกับเขาแลว ไดเจอะกับเขา DA endorphine √

18 เขาชื่ออะไร เขาชื่ออะไรบอกกันไดไหมคนดี CLASH √

19 อยาทําแบบนี้ มองฉัน บอกกับฉันที เธอจําไดไหม วง Endorphine √

20 ไมขอก็จะให รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

21 ทําไม ไดแตบอกทําไม ปลอยเคาใหยังทําราย ใหกายใจ BANKK CA$H √

22 เพื่อนสนิท เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น วง Endorphine √

23 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

24 รูทั้งรู ดีใจเมื่อไดยินขาวคราวของเธอ ยินดีที่ DA endorphine √

25 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

26 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

27 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเราอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

28 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

29 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

30 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล วง Endorphine √

31 เกินคําวารัก ตั้งแตวันที่ไดเจอเธอ...เทาที่จําเธอ CLASH √

32 สักวาปากหวาน สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไมเหมือนแมน วง Endorphine √

33 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

34 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

35 แสบ สงยิ้มหวาน ขางในเชือดเฉือน DA endorphine √

36 หยุดฝนก็ไปไมถึง มีคนเปนลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

37 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

38 ไดยินไหม ฉันรูเธอรอฉัน รอฟงคํานั้นซักวัน DA endorphine √

39 เพลงผีเสื้อ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

40 หนาว ฉันดูรูปถายฉันมองภาพเธอ แมวาภาพ CLASH √

41 ดอกราตรี ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราตรี วง Endorphine √

42 ละครรักแท บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นตอง CLASH √

43 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

44 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

45 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง DA endorphine √

46 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ CLASH √

47 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ DA endorphine √

48 ไมรูจักฉัน ไมรูจักเธอ นั่งคนเดียวแลวมองกระจก ที่สะทอน DA endorphine;Calories Blah Blah X

49 เพลงสุดทาย เคยพร่ําบอกหัวใจจะมีแตเธอ แตเธอ CLASH √

50 ครั้งหนึ่ง...เราเคยรักกัน เธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเปนอยู DA endorphine √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561026 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

2 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

3 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

4 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

5 อยารองไห สิงโต นําโชค X

6 Tonight จะลบ จะลาง และจะลืมเรื่องรายราย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 บทเรียนของความเชื่อใจ ลืมตาขึ้นมาก็คงไดพบแตความวางเปลา เบน ชลาทิศ √

8 เธอหนอเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน X

9 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √
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10 คนที่ไมใช O PAVEE X

11 ธรรมดาที่แสนพิเศษ นนท ธนนท X

12 เราและนาย (ล.Love Song ตอนเราและนายวันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน อิมเมจ สุธิตา √

13 เสียเพื่อน เพื่อนคือคําที่มันยิ่งใหญ คําๆนี้สําคัญ Not Sleep √

14 เสียง Methane √

15 ทาทาย Ebola X

16 โคตรเกา Last Fight For Finish;Sunny Day √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261060 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

3 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

4 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

5 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

6 เก็บเศษแกว (Cover) ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 เมี่ยน กุง สุภาพร สายรักษ X

8 ตัวอัยรั้ย เพชร สหรัตน;เจมส เรืองศักดิ์ X

9 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

10 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

12 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 รั้วของชาติ สิขาดใจ ตาร ตจว. X

14 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

15 ก.ข.ค.กางขวางคอ เพชร สหรัตน X

16 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

17 กะฮักคือเกา บิ๊กไบด สายลํา X

18 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

20 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

21 สูบไหวอายยอมเจ็บ อารต อุดทุมราช X

22 แคคนเกา..(ที่เจาเซาฮัก) บิ๊กไบด สายลํา X

23 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

24 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

25 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

26 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

27 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตน X

28 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

30 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

31 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

32 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

33 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

34 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

35 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

36 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

37 ออมกอดเขมราฐ (ภ.ออมกอดเขมราฐ เหมือนใจฮักตองมนต ฟาดลบันดาล เตา ภูศิลป √

38 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

39 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

40 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

41 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 รอฮัก บฮูวาทนกับเงาไดดนปานได หนิง บานนา X

43 อยาบล็อกเฟสอาย บิ๊กไบด สายลํา X

44 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

45 วาสนาสั่งมาเจ็บ เมื่อวาสนาสั่งอายมาน้ําตาไหลหลน สมบูรณ ปากไฟ √

46 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

47 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

48 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

50 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561024 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 ไมอยากฟงคําแกตัว นัท มีเรีย X

2 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365 ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

3 ยังรอเพียงเธอ อดทนอยูตรงนี้เพียงคนเดียว นัท มีเรีย √

4 ดวยมือของเธอ [คือหัตถาครองพิภพ] อยากบอกเธอเหลือเกินอยากใหเธอไดฟง นัท มีเรีย √

5 ดวยรักจากใจ (ดั่งดวงหฤทัย) คืนวันที่ผันไปในใจยังรูดี นัท มีเรีย √

6 สายสืบหัวใจ หา ตองหารองรอย ตองคนใหดูใหรูไป นัท มีเรีย √

7 กองไฟ (ละครเจาสาวสายฟาแลบ) คอย...คอยมองดูเธออยูเรื่อยมา นัท มีเรีย √

8 อยากรูใจ [นิยายรักภาค 2] จากนาที ที่พบเธอ ก็มีเพียงความ นัท มีเรีย √

9 ฉันจะรอเธอ เธออยูที่ไหนในรัตติกาลมืดมน นัท มีเรีย √

10 ฉันอยูตรงไหน มองตาของเธอก็เจอเงาขวางอยู นัท มีเรีย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Signature Collection of นัท มีเรีย

ลูกทุงรับประกัน ฮิตลานเปอรเซ็นต
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11 รักอยูคนเดียว (ละครเพลิงสีรุง) ฉันไมรู วาควรทําตัวอยางไร เพื่อให นัท มีเรีย √

12 มีวันนี้เพราะมีเธอ บนเสนทางที่ยาวไกล ไมเคยจะลืม นัท มีเรีย √

13 รักไมชวยอะไร รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน นัท มีเรีย √

14 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

15 ของขวัญวันปวดใจ ฉันรูวาเธอคงจะของใจ มีอะไรในกลอง นัท มีเรีย √

16 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรีย √

17 อีกนานไหม บอกกันไววันนั้นและฉันก็รู นัท มีเรีย √

18 อธิษฐาน วันและคืนไดผานเลยมา ผานมา นัท มีเรีย √

19 จากเพื่อนคนหนึ่ง เพราะวาฉันบังเอิญไดรู นัท มีเรีย √

20 เพื่อนแทคนสุดทาย เวลาที่ฉันเจ็บปวด เวลาที่ฉันหวาดหวั่น นัท มีเรีย √

21 ขอฉันฝน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู นัท มีเรีย √

22 ผูชายคนนั้นฉันใหเธอ มีหลายคนที่เคยมาบอกฉัน นัท มีเรีย √

23 เกมของผูแพ มองดีดี วาคนคนนี้เปนใคร ไมใชฉัน นัท มีเรีย √

24 คนเพียงคนเดียว ไมตองการเหลือความทรงจํา นัท มีเรีย √

25 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นัท มีเรีย √

26 เด๋ียวนะ ทางซายก็มีคนเชียร ทางขวาก็มีคนเชียร นัท มีเรีย √

27 วางเมื่อไรมาอีกนะ วางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

28 ปราศจากน้ําตาล ฉันรูวาเธอนะ อยากชิมของ นัท มีเรีย √

29 เหมือนไมมีใคร อยาเดินไปอยางนั้น อยาเย็นชาอยางนั้น นัท มีเรีย √

30 ผิดหรือเปลา ไดแตกังวล กลัววาเธอเสียใจ นัท มีเรีย √

31 คนพิเศษ ที่ทําใหตื่นไดแตเชา และอารมณดี นัท มีเรีย √

32 ออมแขนที่วางเปลา เพียงลําพังผูเดียว ในราตรีไรดาว นัท มีเรีย √

33 ออนไหว ฉันไมเคยมีเธอ ฉันไมเคยมีใคร นัท มีเรีย √

34 ทุกที่มีแตเธอ บอย ๆ ที่เคยยืนคนเดียวลําพัง นัท มีเรีย √

35 ยอมหมดเลย (ละครเจาสาวสายฟาแลบอยูดีดีรักก็เดินชน มาเร็วจนไมรูตัว นัท มีเรีย √

36 รอยบาปที่ลบไมออก (ละครตราบาปสีขาวเรื่องที่พลาดวันวาน ผานมาแลวเพียงใด นัท มีเรีย;VieTrio √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261066 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 แฟนพุมพวง พุมพวง ดวงจันทร X

2 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ พุมพวง ดวงจันทร X

3 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง พุมพวง ดวงจันทร X

4 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ พุมพวง ดวงจันทร X

5 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ พุมพวง ดวงจันทร X

6 สาวนาสั่งแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา พุมพวง ดวงจันทร X

7 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา พุมพวง ดวงจันทร X

8 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา พุมพวง ดวงจันทร X

9 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคล่ังใคล พุมพวง ดวงจันทร X

10 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชื่อดาวเรือง พุมพวง ดวงจันทร X

11 ตะวันลับฟา แสงสุริยาจวนลาเหลี่ยมโลก พุมพวง ดวงจันทร X

12 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา พุมพวง ดวงจันทร X

13 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง พุมพวง ดวงจันทร X

14 จะใหรอ พ.ศ.ไหน พุมพวง ดวงจันทร X

15 สงขาวทิดมั่น พุมพวง ดวงจันทร X

16 ใครมีปนเถ่ือน พุมพวง ดวงจันทร X

17 นางหอง พุมพวง ดวงจันทร X

18 สาว เอ.เอ็ม พุมพวง ดวงจันทร X

19 นอนฟงเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟงเสียงคนโห พุมพวง ดวงจันทร X

20 หมายขันหมาก เออ..เอิง..เออ..เอย เสียงเขาโห พุมพวง ดวงจันทร X

21 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป พุมพวง ดวงจันทร X

22 พรุงนี้ฉันจะเปนสาว พรุงนี้ฉันจะเปนสาว พุมพวง ดวงจันทร X

23 คนดังลืมหลังควาย พุมพวง ดวงจันทร X

24 ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน อยาเหิม อยาเหอทะเยอทะยาน พุมพวง ดวงจันทร X

25 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส พุมพวง ดวงจันทร X

26 ขุดดินแชง มันเสียวมันแสบแปลบๆ ที่ใจ พุมพวง ดวงจันทร X

27 อุทิศหัวใจ พุมพวง ดวงจันทร X

28 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง พุมพวง ดวงจันทร X

29 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน พุมพวง ดวงจันทร X

30 บทเรียนราคาแพง พุมพวง ดวงจันทร X

31 เสียสาวเมื่อยู ม.ศ. พุมพวง ดวงจันทร X

32 พารทเนอรเบอร 5 พุมพวง ดวงจันทร X

33 อีกอเขากรุง พุมพวง ดวงจันทร X

34 ธรรมชาติโหด มองนาใจแหง ฟาดินเหมือนแกลง พุมพวง ดวงจันทร X

35 ดวงตา ดวงใจ พุมพวง ดวงจันทร X

36 คุณไมรักทําไมไมบอก คุณไมรักทําไมไมบอกมาลวง พุมพวง ดวงจันทร X

37 หนูลอเลน รถเมลบริการกันแจวสองแถวบริการดี๋ดี พุมพวง ดวงจันทร X

38 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน พุมพวง ดวงจันทร X

39 คิดแลวกลุม พุมพวง ดวงจันทร X

40 เปดประตูใจ พุมพวง ดวงจันทร X

41 เจอแตคนชอบหลอก เลือกผูชายเปนแฟนสักกี่หน พุมพวง ดวงจันทร X

42 ผูชายทายบัญชี หางผูทรงศีลมีใหแสดงธรรม พุมพวง ดวงจันทร X

43 บทนางรอง ถาเปรียบฉันเปนเชนตัวละคร พุมพวง ดวงจันทร X

44 สาวบีเอ็ม พุมพวง ดวงจันทร X

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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45 ลากรุง ตองลากรุง กลับทุงแดนไพร พุมพวง ดวงจันทร X

46 ผึ้งนอยจากนา พุมพวง ดวงจันทร X

47 กวาจะเปนดาว พุมพวง ดวงจันทร X

48 พุมพวงขายผา พุมพวง ดวงจันทร X

49 พุมพวงรําวง พุมพวง ดวงจันทร X

50 สัญญาที่ถูกลืม พุมพวง ดวงจันทร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261076 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 หัวใจรอคําวารัก กัน นภัทร X

2 รักหนึ่งคํา จดจําตลอดไป นาทีสุดทายของการพบกันใกลเขามา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

3 ใกลชิดแพคิดถึง(ซีรีส My Dear Loserจะอยูจนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได กัน นภัทร √

4 พรหมลิขิตมั้ง โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

5 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม ธนทัต √

6 เพลงของเธอ (ลา..ลา)(ล.ทอฝนกับมาวินในบางเวลาหากเธอจะหัน กั้ง วรกร ศิริสรณ √

7 กุกกุกกู (ล.ซิทคอม มือปราบกุกกุกกู กุกๆ กู กุกๆ กู กุกๆ กู กุกๆ กู ตั้ม วราวุธ;ซีดี กันตธีร √

8 แพเธอ (ล.เสนหา Diary แสบเสนหา)ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว และไมมี แกงสม ธนทัต √

9 คําตอบที่ใชคือเธอ หากวาเธอ ไมแนใจ ในความสัมพันธ ของเรา อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น) √

10 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

11 นิยาย ความรักของเราที่เปนอยู ไมรูจะไปได โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

12 ฝนไป...หรือเปลา (ซีรี่ส U-Prince) ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน ฮั่น HUNZ IPH;โฟกัส จีระกุล √

13 พูดไดแคในใจ(ล.ทานตะวันจันทรวาด ไมเคยคิดวาฉันจะมารักเธอ มันเลยเผลอ กั้ง วรกร ศิริสรณ √

14 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

15 รักแทหรือแพใจ (ล.เสนหาไดอารี่) ความรักที่มีในวันนี้ มันก็ดีแสนดีมากมาย แกงสม ธนทัต √

16 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนกนครัวรักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

17 มากกวาคําสัญญา(คือคําวารัก) ไมรูวานานเทาไร ที่เราไมไดเจอกัน ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

18 เจาหญิงในฝน หางกันเพียงลมหายใจ แตมันก็ดูเหมือนไกล ตั้ม วราวุธ √

19 ไมมีสิ่งไหน ใจที่มีเข็ดกับวันและคืน เพราะรักที่ ใหม เจริญปุระ;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

20 จะเปนคนเดิมไดอีกไหม(ล.คูปรับสลับรางเหมือนหลงอยูใน.. ที่ที่ไมรูจัก กรณภัสสร ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น HUNZ IPH √

21 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

22 รักเธอเหลือเกิน (ล.ทอฝนกับมาวิน) จากนาทีนี้ไป อาจเปนเพียงไมนาน กั้ง วรกร ศิริสรณ √

23 เต็มใจ เคยเปนคนไมสนใจอะไรก็ทําไปตามที่คิด แกงสม ธนทัต √

24 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา ตั้ม วราวุธ √

25 คนไหนโสด ไดโปรดเถอะ ไดโปรดเถอะ ถาคนไหน แกงสม ธนทัต;โดม THE STAR 8 √

26 คูปรับ เจอก็ชวน ทะเลาะเรื่อยไป คุยทีไร.. ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช;เซน ปฏิภาณ หลอเสถียร √

27 ขอโทษที่รักเธอ ใจ ในใจฉันมีเพียงเธอเทานั้นและมันจะเปน แกงสม ธนทัต √

28 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

29 คนที่ไมคูควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเขามา ใหรูวา กัน นภัทร √

30 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

31 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหนึ่งคนท่ีไมสําคัญ กัน นภัทร √

32 รักเธอนิรันดร (ล.บวงวันวาร) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม นภัทร อินทรใจเอื้อ √

33 คนไมสําคัญ แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

34 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

35 คําสัญญา (ละครคูกรรม) ฉันไมไดตอกย้ํา ฉันไมตําหนิ กัน นภัทร √

36 อยาชะลาใจ (ล.ซิทคอม เสือ ชะนี เกงจุดนี้มันคงจะรอน On the floor แคมีเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;รฐา โพธิ์งาม;แกงสม ธนทัต√

37 คนที่ไปกับเธอ (ซี่รี่สรักฝุนตลบ) ลืมลืมมันไปซะอะไรที่ทําใหเจ็บปวด แกงสม ธนทัต √

38 คนเลิกกันไมทําแบบนี้ เธอไปจากฉัน ฉันก็กลายเปนคนแพ แกงสม ธนทัต √

39 ปจจุบัน ไมใชรักครั้งแรก...ไมใชเพิ่งพบ แกงสม ธนทัต √

40 เสนขนาน (POP VERSION) อยูตรงนี้ ยังอยูตรงนี้ ฉันยังไมเคย แกงสม ธนทัต √

41 ฝายเดียว (ซีรี่ส U-Prince) มันก็ยังไมพอ แคเราสบตา มันก็ยัง กั้ง วรกร ศิริสรณ √

42 คนเลวก็มีหัวใจ (ละครเรือนแพ) ทางเดินที่มันอาจไมสวยงาม คงทําให โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

43 ไมเคยมีใครมารัก (ละครเวทีหงสเหนือมังกรอยากจะขอโทษ ที่ทําราย ที่ทําใหเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

44 เพิ่งรูหัวใจตัวเอง(ล.รอยเลหเสนหรา ฉัน..เหมือนคนไมมีหัวใจ ที่คอยหลอกเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

45 ลูกพี่ลูกนอง (ละครลูกพี่ลูกนอง) อยูกับอา และกับอา งานฉันหนะอยูกับฟา กัน นภัทร;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

46 รายกาจ ถาไมรูนะ ก็จงรูซะวา เรานั้น มีอะไร ฮั่น HUNZ IPH X

47 สุดฟา สุดฝน (ละครคูปรับสลับราง) Wo oh..Wo oh.. คนนึงหัวใจหนึ่งอะไร กรณภัสสร ดวยเศรียรเกลา;ฮั่น HUNZ IPH √

48 SORRY Oh my baby เธอไดยินไหม อยากใหรู ตั้ม วราวุธ √

49 บอกวาอยานารัก บอกไวกอนใหรูกันไป อยากจะบอกเอาไวให ตั้ม วราวุธ √

50 How to ใหดอกไม หาเรื่องไปเจอ ไมเคยเวนวัน ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

51 ขอบคุณ โตโน & The Dust X

52 ใชสิ ฉันเฝามองเธอ เธอไมเห็นสบตา ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช √

53 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน มาตัง ระดับดาว;กัน นภัทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261067 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

2 ออเจาเอย พีท พล X

3 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

4 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

5 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

6 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

7 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

8 กอนฤดูฝน The TOYS X

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

เพลงฮิตติดเทรนด

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

7 Wonders 2018 Hits
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9 เปนเพราะฝน Polycat X

10 ที่เกา MARC TATCHAPON X

11 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

12 ชั่วโมงที่เปนใจ ดึกดื่นค่ําคืนน้ี บรรยากาศดีกวาคืนไหน คชา นนทนันท √

13 ใกลชิดแพคิดถึง(ซีรีส My Dear Loserจะอยูจนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได กัน นภัทร √

14 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

15 เหตุผล(ล.เรือนเบญจพิษ) คนบางคนตองการไขวควา รักแทให ฟลม บงกช เจริญธรรม √

16 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

17 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

18 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

19 ไดแคตัว มีใหฉันไดแคตัว ไมเคยจะไดหัวใจ อรรถพล เหลาแสงไทย √

20 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

21 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

22 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

23 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

24 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

25 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

26 คิดถึงจัง (มาหาหนอย) Hello ตอนนี้ทําอะไรอยู อยูกับใคร ที่ไหน โอต ปราโมทย √

27 ขอวอน 2 Somkiat X

28 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

29 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

30 ไมอยากเปนของใคร(ละคร แหวนดอกไมเดินตัวคนเดียวก็มีความสุขแบบฉันเอง ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ;พุฒิชัย เกษตรสิน √

31 ทําไมตองรักเธอ(ซีรีส 30กําลังแจวฯ) จากคนเคยสําคัญ มันก็กลายเปนไมสําคัญ ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

32 เรื่องของฉัน ที่ใหเธอไปแคหวังดี เทาไรก็เทาที่ฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

33 ตองมนต My Baby ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

34 เปลา ตน ธนษิต X

35 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

36 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ใหม ดาวิกา √

37 บทเรียนของความเชื่อใจ ลืมตาขึ้นมาก็คงไดพบแตความวางเปลา เบน ชลาทิศ √

38 ใครสักคน (ล.สายเลือดมายา) เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน พลอยชมพู √

39 ไมรูตัวเองเหมือนกัน ไมคิดเลย ฉันน้ันกลายเปนแบบนี้ กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท √

40 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

41 พูดไดแคในใจ(ล.ทานตะวันจันทรวาด ไมเคยคิดวาฉันจะมารักเธอ มันเลยเผลอ กั้ง วรกร ศิริสรณ √

42 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

43 น้ําตาหยดสุดทาย ในเวลาที่บนทองฟามืดลง มืดลง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

44 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

45 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

46 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

47 ปแสง (11) บนทองฟามีดวงดาวนับลาน Jetset'er √

48 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

49 แสงสุดทาย (G19 Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

50 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261115 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

2 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

3 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

4 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

5 สุดแตใจจะไขวควา เหมือนกําแพงถูกเขาปลอยราง ไท ธนาวุฒิ X

6 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง ชัยยา สานุวัฒน √

7 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

8 ไมขอเปนคนแรก แตขอเปนคนสุดทายอยากมีความรัก กี่ครั้งก็ตามใจ ตั๊ก วชรกรณ √

9 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

10 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

11 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

12 ไอ ซี ยู บอยๆที่ฉันตองรับสายแทนเธอโดยไม ดอน ปาละกุล √

13 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

14 เรียนรามตามรัก (วอนพอขุน 2) กราบพอขุนราม ผมมาตามหารัก ชัย สานุวัฒน √

15 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง เสถียร ทํามือ √

16 พรุงนี้เธอคงรัก มันเปนอีกวัน ที่เธอยังไมรักฉัน ตั๊ก วชรกรณ √

17 เก็บปากไวกินขาว กี่คนที่เธอ บอกรักดวยความมักงาย แสน (นากา) √

18 รักสามเศรา กลวย แสตมป X

19 บาหรือเปลา นั่งมองดวงดาวคอยเฝาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมย √

20 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

21 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

22 จากโตะขางดวยความหวังดี นั่นแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

23 ผิดแผน เดิมทีเดียวอยูคนเดียวดีๆ ไท ธนาวุฒิ √

24 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

25 หามไมไดหรอกความคิดถึง ลมก็ยังพัดไป น้ําก็ยังไหลอยู ตั๊ก วชรกรณ √

26 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทีเธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

27 ตีสองหนา กลวย แสตมป X

28 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต เพื่อชีวิตอกหัก จัดเต็ม
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29 ฟาสงมาฆา อยูลําพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

30 เลวมากหรือ ฉันเลวมากใชไหม หากลบกับความดี ชัย สานุวัฒน √

31 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์ กลวย แสตมป √

32 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

33 ความคิดถึงฝากใครมาไมได ไมอยากฝากลมกลัวซ้ําใครเขา ตั๊ก วชรกรณ √

34 ยังไมตายอีกหรือ ยังไมตายอีกเรอะ ถอยคําที่เธอทักทาย แชม แชมรัมย √

35 ยิ่งบอยยิ่งดี ซื้อหวย หนึ่งเดือนไดลุนสองที แสน (นากา) √

36 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

37 สมองหมา ปญญาควาย ก็เลิกกันแลวคือคําที่เธอตอกย้ํามา กลวย แสตมป √

38 เซ็ง ใครบอกวารัก ใครบอกวาเหงา ไท ธนาวุฒิ √

39 รักลมลม ก็รักเธอจนหมดหัวใจ ใหเธอหมดเลย ชัยยา สานุวัฒน √

40 ปลง อยางนี้มันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

41 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเชื่อใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

42 น้ําตาแดช หนีความเสียใจมานั่งในผับ นายสน √

43 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

44 นางฟาเปอนฝุน หอมเม็ดเหงื่อ จากเสื้อที่เธอสวมใส แชม แชมรัมย √

45 คืนดีกับชีวิต ฉันเคยเปนคนหนึ่ง ซึ่งความผิดหวัง แสน (นากา) √

46 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

47 พันพรือก็ยอม ไอโนนก็ยอม ไอนั่นก็ยอม ไอนี่ก็ยอม นายสน √

48 คําสัญญาที่หาดใหญ กอนจากกันไปเหลือไวเพียงคําสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

49 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

50 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561028 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/06/2561 1 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

2 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

3 เบิดแลวบอ...ฮัก เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

5 วันนี้ตองดีกวา กอง หวยไร X

6 แพน็อค ตาร ตจว. X

7 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

8 ปลอยผัว ปอยฝาย มาลัยพร X

9 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

10 อายโสดแลวเดอ เป ภาณุชัย X

11 กรูววว จบแลว อีส ชํานาญ X

12 ชาเอิ่งเอย เธอเขามากดไลคบอยจัง ฮาย ชุติมา √

13 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ศิริพร อําไพพงษ √

14 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

15 เจ็บซ้ําๆกับคําเดิมๆ เจ็บไหม ไอผูชายแสนดี อิสร อิสรพงศ √

16 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส(ล.ดาวจรัสฟาอายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261062 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

5 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

6 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

7 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

8 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

9 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

10 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

11 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

12 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

13 คนดีที่อายบฮัก บุญตา เมืองใหม X

14 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

15 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

16 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

18 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

19 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

20 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

21 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

23 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

24 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

25 หนองบัวแดงแทงใจ ศร สินชัย X

26 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

27 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

28 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 อยากโทร.หาใจสิขาด บุญตา เมืองใหม X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ลูกทุงเพลงดัง กําลังฮิต ชุดท่ี 4

อีสานฮิตติดหู ชุดท่ี 3
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30 นางฟากับคนกอซอ เพียงแคอายพอหนา ซํานี้อายก็ดีใจ ดุย เชียงรัมย X

31 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

32 ผัวใหม ศร สินชัย X

33 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

34 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

35 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

36 สุขที่อยากสมหวัง คูแฝดโอเอ X

37 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

38 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

39 เกิบแตะกับหัวใจ ดุย เชียงรัมย X

40 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 สุดทายอายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกา รูปที่สองเฮานั้นถายเก็บไว ตาย อรทัย √

42 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

43 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

44 น้ําตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ตนใบไมเฉาแหง ไมค ภิรมยพร √

45 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 จัมบองที่ชองจอม เย็นเยียบโยบ เฝาแตกื๊ดดอลหนาบอง ตาย อรทัย √

47 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

48 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

49 ฮักสาวหมอลํา ฮักพี่ฮักหมอลํา งามขํามาฟงลํา ไมค ภิรมยพร X

50 หนาวใจในคอนเสิรต เดินเขางานคอนเสิรตคือเปนอะเลิ้รต ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261075 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 ไมใชคนเดิม อิมเมจ สุธิตา X

2 ตราบชีวิตจะหาไม (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

3 ไมเขาใจตัวเอง วาน วันวาน X

4 หัวใจในสายลม ปกรณ ลัม(โดม) X

5 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

6 ออเจาเอย พีท พล X

7 เธอหนอเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน X

8 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

9 มันแปลวารัก(ล.จัดรัก วิวาหลวง) เจอกันเมื่อไรไมคอยกลามองตองหลบ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

10 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟถาฉันตองการ นั่นคือจะตองได ไมวามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

12 ตองเลวใชไหม โลกที่ฉันเลือกเดิน ไมมีใครสนใคร ชามุก สุชานันท √

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

14 ปดบัง (ล.เพลิงนารี) ทุก ทุกชวงวันเวลาที่ผานมา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

16 เจ็บที่ยังรูสึก(ซีรีส U-Prince) เคยมั่นใจ วาฉันไมเคยหวั่นไหวเรื่องเธอ นนท ธนนท √

17 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน √

18 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

19 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหนึ่งคนท่ีไมสําคัญ กัน นภัทร √

20 แดเธอที่รัก(เพลงประกอบซีรีส U-Princeเหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว วันธงชัย อินทรวัตร √

21 พูดวารักในใจ (ซีรีสรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตานั้นมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

22 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

23 รอยยิ้มของเธอ(ซีรีส U-Prince) โลกของฉัน เต็มไปดวยคําถามมากมาย คชา นนทนันท √

24 แสนลานนาที (ล.วันหนึ่งจะเปนซุปตารจะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง พุฒิชัย เกษตรสิน (พุฒิ) √

25 ใจเอย (ละครเรือนรอยรัก) แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดทั้งนั้น หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

26 สลักจิต (ละครสลักจิต) ความรักมันเลนกล หรือใครดลจิตใจ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

27 แสงและเงา (ละครเงาอโศก) มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝารอ มาตัง ระดับดาว √

28 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝนอารมณที่มี สถานะในวันนี้ กวาง AB NORMAL √

29 รายเพราะรัก(ล.สงครามนางงาม2) แมจะยากแคไหน ตอใหแลกไปดวย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

30 ไมธรรมดา(ซีรีส U-Prince) คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

31 MUSIC LOVER (ซีรีสไดอารี่ตุดซ่ีส) ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก เผาเพชร เจริญสุข;ธงชัย ทองกันทม √

32 แอบเพอเจอ (ซีรีสรุนพี่Secret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานต รังสรรค √

33 อยากเปนคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ √

34 ไมอยากพูดวารักใหรูสึกดี อยากดูแลวันไหนที่เธอปวย เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ √

35 ความหวาน(Sweet)(ซีรีส U-Prince) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

36 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

37 ฉันก็รักของฉัน (ล.สามีตีตรา) เสียใจคนๆนี้ ไมใชของเธอ ไดโปรด นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

38 สิ่งที่มันกําลังเกิด(ล.กลรักสตรอวเบอรี่เราไมมีอะไรเหมือนกัน ตางคนก็ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

39 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

40 เจ็บแคไหนก็ยังรักอยู (ล.อยาลืมฉัน) รักของฉันอาจดูไมรู เพราะรักของฉัน Yes'sir Days;ฟลม บงกช เจริญธรรม √

41 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

42 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

43 คนแพที่ไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

44 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

45 ยกเวนเรื่องเธอ (ละครCubic) ทางจะลึกลับซับซอน แตวาฉันรูวาจะทํา คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

46 รักเธออยูดี (ประกอบละครปญญาชนกนครัวรักเธอ เธอไมรู อยูอยางคนที่ไมมี โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

47 ยอมแลวทุกอยาง(ล.รักนี้...เจจัดให) เกิดมาเปนคน เปนตัวเปนตนจนปานนี้ โฬม พัชฏะ นามปาน √

48 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

49 เธอจะรักฉันหรือเปลาไมรู แคเพียงไดพบเธอ ก็หวั่นไหว แตเพียง รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

รวมเพลงละครฮิตติดชารต

หนา 7/20



50 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป Crescendo √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261068 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 เราและนาย (Special Version) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน BODYSLAM;Potato;หญิงลี ศรีจุมพล √

2 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

3 ฉันไมมี T_T X

4 คืนสุดทาย PARATA X

5 ตายดาบหนา ไมใชผูหยั่งรูหมูดาวและปฎิทินคงไม LABANOON √

6 ปลอยผาน เอ มหาหิงค;กอง หวยไร X

7 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเปนจั๋งได เสกสรรค ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

8 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

9 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

10 ทาทาย Ebola X

11 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

12 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

13 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

14 อยาปลอยมือฉันไดไหม DAX ROCK RIDER X

15 ถวงเวลา Cookie Cutter X

16 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

17 น้ําใตศอก สกายพาส X

18 เงา วง กางเกง X

19 แคออนไหว Mahafather X

20 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

21 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

22 พรุงนี้ไมมีเธอ วงพาโล X

23 กอน..พรุงนี้จะมาไมถึง บางสิ่งก็อยูในใจลึกลึก บางอยางมัน S.D.F √

24 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

25 ฉันจะรักเธอเอง วงพัทลุง X

26 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

27 ไดแคตัว มีใหฉันไดแคตัว ไมเคยจะไดหัวใจ อรรถพล เหลาแสงไทย √

28 ยืนกมหนา T_T X

29 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

30 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 เธออายใครไหมที่มีฉันเปนแฟน วงจําเปนฯ X

32 รม ตาโอ วงเชอร X

33 เชิญ วง Fin X

34 พี่มันจน วงแฟน X

35 นักผจญเมือง (โฆษณา M150) ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง ตูน Bodyslam;ไมค ภิรมยพร;ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ไมมีปาฏิหาริย ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

37 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก โปง หิน เหล็ก ไฟ √

38 พอเปนชาวนา เอ มหาหิงค X

39 หมาหนาเซเวน คาวบอย X

40 ตนงิ้วกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

41 ทับไมรอง ทองไมรับ วง L.ก.ฮ. X

42 เจ็บเรื้อรัง จากวันนั้นถึงวันนี้ มีแตความไมเขาใจ วงรถด้ัม X

43 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

44 หนึ่งเหตุผลของคนรอ ฉันขอรอไมไปไหน ถาถามอะไรคือเหตุผล NATURAL SENSE √

45 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

46 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

47 อยูตรงนี้ วานนี้ยังมีเธอ อยูตรงนั้นตรงนี้เสมอ พงษสิทธิ์ คําภีร X

48 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

49 แคนั้น บางคราวก็อยากจะฝน บางทีก็อยากจะรู พงษสิทธิ์ คําภีร X

50 แม ปานนี้จะเปนอยางไร จากมาไกลแสนนาน เทียรี่ เมฆวัฒนา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261077 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

3 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

8 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ลูกทุงคูฮิต ไผ พงศธร-ขาวทิพย ธ

ร็อกมหาชน คนติดดิน 2

หนา 8/20



17 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 เขา Face เธอเจอแตรูปเขา เปนจั่งใดละนอความฮักของเฮาวันนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 คิดถึงคนที่บคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

27 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 กันตรึม..ลืมบลง โอ โอ บองเอย เนียงยังบเคยใช ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 ดวน บขส. ดวน บขส.ติดเครื่องชะลอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 สาวอํานาจเจริญ คิดฮอดเหลือเกินอํานาจเจริญที่จําจากมา ขาวทิพย ธิดาดิน √

31 ตะวันรอนที่หนองหาร โอละเนอ โอ..โอละเนอผูสาวภูไท ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

33 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพทนับไดเปนรอยๆเท่ือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 จะกลับบานนอกไปบอกรักแม เบิ่งแสงดาว ใตเงาแสงไฟ ขาวทิพย ธิดาดิน √

37 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ม.หก เทอมสุดทาย เพื่อนตอกีตารอยูริมน้ําตก เทอมสุด ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 สาวหมอลําส่ํานอย โอ..โอ โอ..ขอเชิญมาเดออาย มาฟงลํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

47 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

49 ฮักสาวสะหวัน บแมนนางฟาแตนองมาจากเมืองสะหวัน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟงเอย บัดนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561063 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 คนไมมีแฟน (ละครสลัดโสด คอมปานใีนชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามา เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 รักคําเดียว (Version โฆษณา) รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทุกทุกอยาง 25 Hours √

3 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

4 ทําไมตองเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

5 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน PEACEMAKER √

6 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

7 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

8 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

9 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา สิงโต นําโชค √

10 ตองโทษดาว... ความจริงที่ฉันตองการเก็บไว มันทําให บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

11 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

12 ฝากไว (Cover Version) ฝากเอาไวในมือเธอ วิโอเลต วอเทียร X

13 ออมแขนที่วางเปลา (Remix) เพียงลําพังผูเดียว ในราตรีไรดาว คริสตินา อากีลาร √

14 อยากบอกรัก (ละครใยกัลยา) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ภัทรเดช สงวนความดี;เมลดา สุศรี √

15 จะไดไมลืมกัน (ภาพยนตรความจําสั้น ไกลสุดฟา ก็ไมสามารถกั้นเรา แคหาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

16 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสักนิด ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ธนพร แวกประยูร √

17 ถานไฟเกา รู กอนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสําคัญ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

18 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน ตองเคยผานรอน คริสตินา อากีลาร;สุนิตา ลีติกุล(โบ);เสาวลักษณ ลีละบุตร√

19 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

20 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะเปนดวยเหตุใด ใหม เจริญปุระ √

22 พริกขี้หนู (ละครขามเวลาหารัก) เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

23 คูกัด อะไรที่ตรงกันขามถาจะเอามาวาง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

24 คืนนี้ไมเหมือนคืนน้ัน กลับมาครั้งนี้อะไรก็ นิว นภัสสร ภูธรใจ √

25 บอลลูน (ล.เลิฟบอลลูน..รักพองลม) หากวาใจเปนเหมือนบอนลูน ไอซ ศรัณยู √

26 กอนหินกับนาฬิกา ความเปนจริงที่เธอยังไมเขาใจ FLY √

27 บันทึกหนาสุดทาย อานดูขอความที่เคย Big Ass √

28 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

29 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง Y NOT 7 √

30 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ SLUR √

31 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ NOLOGO √

32 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561060 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 UHT..นี่แหละเพื่อน ผานการฆาเชื้อบรรจุเอาไวอยูในกลอง U.H.T. √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

พี่นองรองเพลงพ่ีเบิรด

Signature Collection of U.H.T
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2 รีบไปรีบมา..นะเพื่อน รีบไปนะ รีบมานะ ชักชาระวังรถติด U.H.T. √

3 ไมรูเทาไร..จริง ๆ เพื่อน บอกตัวเองวารักเธอ รักเธอ U.H.T. √

4 นาทีที่ล้ําคา และแลววันนี้ก็พบกัน และแลววันนี้ U.H.T. √

5 ขอคําตอบ ไดเรียนไดรูไดดูใจมา จนวันเวลา U.H.T. √

6 ไมลืม ที่รัก เธอพอจะรูอะไรบางไหม U.H.T. √

7 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน U.H.T. √

8 ที่วางของเธอ ฉันเขาใจดีบางทีที่เธอเหงา U.H.T. √

9 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ U.H.T. √

10 เจาหญิงของฉัน เหมือนสายใยบาง ๆ ผูกปลายขาง ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน) √

11 เพื่อนเกา แคความไหวหวั่นที่มันเขามา U.H.T. √

12 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย U.H.T. √

13 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม U.H.T. √

14 ใจละลาย..แลวเพื่อน ตอใหเปนเทวดา ก็ไมมีทางหามใจ U.H.T. √

15 ไมอยากรับรู..เลยเพื่อน อยากจะตาบอด จะไดไมตองเจอ U.H.T. √

16 อยากใหเหมือนวันวาน..จังเลยเพื่อน ก็เพราะเวลา และเปนเพราะชะตา U.H.T. √

17 คือความรักใชไหม (ละครมารยาริษยา เหตุใดคนมากมาย ตองอยูในความทุกขใจ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

18 ขอโทษ (ละครบวงรัก) เพิ่งมารูวาทําเธอนอยใจ ในวันนี้ก็สาย รัฐศาสตร กรสูต √

19 บอกไดไหม คนไมเคยยอมใคร ไมเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

20 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก U.H.T. √

21 เต็มรอย คิดฉันคิดถูก ที่ฉันคิดรักเธอนั้น วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

22 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา U.H.T. √

23 ยังมีอีกเยอะ ยังมีอีกเยอะ พอใหทุกคน U.H.T. √

24 ขอคํายืนยัน ไดอยูที่ตรงนี้ มองสายตาเธออยู U.H.T. √

25 ดูดีดี..นะเพื่อน ดูดีดี จะมีรางวัล ดูนานนาน ดูทางนี้ U.H.T. √

26 วืดสนิท..เลยเพื่อน แอบมีใจใหเธอ อยากบอกเธอแทบตาย U.H.T. √

27 พันธุเพอเจอ เธอเอยคําวารัก เธอบอกรักจริงจริง U.H.T. √

28 หลอกวารัก [ชายไมจริงหญิงแท] ไมตองบอกไดไหม ไมไดอยากรูหรอก เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

29 รัก หากวาหัวใจ จะใหเธอ ใหเธอหมด วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

30 คําวารัก ไมเกี่ยวอะไรกับฟาเลย U.H.T. √

31 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

32 จะรักใหดีที่สุด ฉันไมสัญญาวาเธอจะเปนคนสุดทาย U.H.T. √

33 ขอโอกาสสักครั้ง ถาเธอนั้นยังไมเขานอน อยากใหเธอ U.H.T. √

34 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา U.H.T. √

35 ทําไม [เกมรักพยาบาท] ก็เพราะหัวใจเคยถูกคนรังแก ภูธเนศ หงษมานพ(กัปตัน) √

36 คนที่เธอไมยอมรับ ก็เปนคนที่เธอไมยอมรับ แตเปนคนที่ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561064 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

2 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

3 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

4 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

6 ทําไม เปนอะไร มันเปนอะไร เธอเปนใคร จิรศักดิ์ ปานพุม √

7 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

8 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บช้ํา ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

9 เพื่อเธอคนเดียว คนมีชีวิตที่มืดมน คนอยางฉันแคคน จิรศักดิ์ ปานพุม √

10 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

11 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

12 เหตุผล ไมตองถามเลย วาฉันรักเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

13 สุนทรีย สุนทรีย ไปอยูที่ไหน ก็ไมเปนไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

15 คําเดียว ปากคนอยางฉัน กับคําหวานหวาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

16 มุมมืด เขาและเธออยูตรงนั้น เขาและเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม √

17 ฉันเสียเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุม √

18 ดีเกินไป(อีกแลว) ยอมแลวเธอ ยอมแลวเธอ ยอมฉันยอม จิรศักดิ์ ปานพุม √

19 ซากคน ธรรมดาคนที่รักกัน เขาถึงจะมาถามไถ จิรศักดิ์ ปานพุม √

20 ทําไมมันยากอยางนี้ หากฉันพูดคําวาไป เธอพูดคําวามา จิรศักดิ์ ปานพุม √

21 ทางใครทางมัน [ตะวันตัดบูรพา] จบไปแลว ใหแลวกันไปเลย ใหถือวา จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 ทุกอยางเพื่อเธอ (ละครคดีเด็ดฯ) แมตองลําบากเทาไหร ฉันยังเต็มใจรับมา จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 ครั้งหนึ่งในหัวใจ จะไมมีคําวาลากอน เราจะไมมีตอนนั้น จิรศักดิ์ ปานพุม √

24 ราตรีสวัสดิ์ รวมความวาเธอจําเปนตองไป ตามใจละกัน จิรศักดิ์ ปานพุม √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261063 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/06/2561 1 ใจหมา T_T X

2 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

3 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

4 ขวัญใจเด็กเล้ียงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

5 ตีสองหนา กลวย แสตมป X

6 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

7 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

8 บอกตรงๆวารําคาญ สวัสดีครับ สวัสดีคะ ซื้อทัวรไหมฮะ แสน (นากา) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

THE MASTERPIECE แมว จิรศักดิ์

เพื่อชีวิต ฮิตไมเลิก ชุดที่ 2
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9 ยกลอ เบิ้ล ยุทธพล X

10 คนเย็นชา สกายพาส X

11 ถุงยาง วง L.ก.ฮ. X

12 สวนทาง วง กางเกง X

13 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

14 อยากพับแผนฟา อยากพับแผนฟาเขามาซักครึ่ง เสถียร ทํามือ √

15 หากความคิดถึงฆาคนใหตายได ลืมตาทุกเชา เหมือนมีความเหงามานั่งรอ ไมเมือง √

16 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ โกไข √

17 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

18 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน X

19 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

20 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

21 สวนขาดสวนเกิน ฉันรักเธอ ไมเคยไมเคยรักใคร กลวย แสตมป √

22 หวงนองสาว พี่ครับผมมีเรื่องปรึกษา รูสึกจะเกิด เดวิด อินธี;วงกลม √

23 หนาอยางฉันมันโงใชไหม นี่นะเหรอ ที่เคยสัญญาจะหยุดที่ฉัน เจมส ชินกฤช √

24 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันนี้เตลิด โกไข;นายสน √

25 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

26 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

27 น้ําใตศอก สกายพาส X

28 เงา วง กางเกง X

29 ฉันเปนแฟนเธอแลว เธอเปนแฟนใคร นานแลวที่แถวนี้ไมมีดอกไม ฟาไมเคย แสน (นากา);ดอน ปาละกุล √

30 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ วงเชอร;เดวิด อินธี X

31 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

32 รักหมาแตไมรักเธอ หมาของเรา ที่เราเลี้ยงตอนรักกัน แสน (นากา) √

33 สารพิษหัวใจ ไชโย ธนาวัฒน X

34 วันที่ความเหงาหาเราไมเจอ เหมือนเดินทางขางความเหงาเปนรอยป ไมเมือง;เสถียร ทํามือ √

35 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

36 บาหรือเปลา นั่งมองดวงดาวคอยเฝาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมย √

37 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

38 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

39 ปง สกายพาส X

40 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

41 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

42 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

43 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

44 รักสามเศรา กลวย แสตมป X

45 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

46 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

47 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน X

48 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

49 กําลังใจที่เธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

50 อยาปลอยมือ หากวาเธอไมชวยดึงฉันไว คงหลงทางไปไหน ไมเมือง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561058 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

2 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

3 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 นึกหรือวาไมรู อุตสาหทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

5 อยาทําอยางงั้น แตกอนก็เคยคิดคิด อําพล ลําพูน(หนุย) √

6 หยุดมันเอาไว ใจคนทุกคนมันดิ้นรน อําพล ลําพูน(หนุย) √

7 บอนทําลาย จะไปก็ไป อยามาใหพบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

8 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

9 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

10 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

11 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

12 รุนแรงเหลือเกิน จากวันนี้ไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

13 มาเหล็ก เธอเห็นฟารอง ฟาคะนองนั้นไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

14 เอากะเขาหนอย คนที่ออมคอม ใครก็ดูวาออนนอม อําพล ลําพูน(หนุย) √

15 ลองเชิงลองใจ สิ่งที่ฉันทําใหทุกสิ่ง นั้นเปนความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

16 ไมอยากทําใคร ทุกทุกคนที่เคยแพ ใจจะวางเฉย อําพล ลําพูน(หนุย) √

17 จะไปเหลืออะไรละ เอาเงินมากองไว เอาทองมากอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

18 ขอเวลาหายใจ พอจะทําก็มีแตเสียง มีอาการ อําพล ลําพูน(หนุย) √

19 รูไดยังไง เขาออกจริงใจ ไมคิดหลอก อําพล ลําพูน(หนุย) √

20 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

21 ไมตองเกรงใจกันบาง อีกกี่ครั้ง อีกกี่หน จะใหทนใหทน อําพล ลําพูน(หนุย) √

22 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

23 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

24 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

25 ฝากรอยเทา เธอเปนคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

26 ไวชีวิต ก็ไมคิดวาชีวิตแหงความรัก อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

Signature Collection of อําพล ลําพูน
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28 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

29 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

30 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

31 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

32 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร √

33 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร √

34 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ ไมโคร √

35 หมากเกมนี้ คนที่เปนอดีตเธอก็ยังไมลืม อําพล ลําพูน(หนุย) √

36 เครื่องจักรนอยๆ ออนเพลียจนสิ้นแรงจึงไดนอน อําพล ลําพูน(หนุย) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261069 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 I'M Sorry (สีดา) The Rube X

2 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

3 ภายใตทองฟาสีดํา GREASY CAFE' X

4 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

5 อยารองไห สิงโต นําโชค X

6 กอนฤดูฝน The TOYS X

7 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

8 I Found You เกือบไปแลวนะ ถอดใจแลวนะ คชา นนทนันท √

9 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

10 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

11 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

12 คิดถึงจัง (มาหาหนอย) Hello ตอนนี้ทําอะไรอยู อยูกับใคร ที่ไหน โอต ปราโมทย √

13 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

14 จม(Cover Version) ลุลา √

15 มองฉันที (Ost.ฉลาดเกมสโกง) อิมเมจ สุธิตา X

16 เรื่องของฉัน ที่ใหเธอไปแคหวังดี เทาไรก็เทาที่ฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

17 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

18 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

19 เกี่ยวกันไหม (YOU?) อิ้งค วรันธร X

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

21 เธอตองมีฉัน(YOU NEED ME) TATTOO COLOUR X

22 อาย Somkiat X

23 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

24 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

25 เอ็มเอสเอ็น Helmetheads X

26 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

27 ชวงนี้ (Karma) Hey เธอทําอะไรมานะ ทําไมหนาตาดู ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

28 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

29 จะบอกเธอวารัก(Tell Her That I Love) The Parkinson X

30 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

31 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

32 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

33 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

34 ฉันยัง..? ก็แคอยากรู ถาหมดใจ เธอจะฝน ขมคอ √

35 เพียงขางหลัง กระวนกระวาย คิดถึงเทาไหร ก็ไมถึง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;feat.เบน ชลาทิศ √

36 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

37 ไมคิดถึงเลย NAP A LEAN X

38 คนสุดทาย The Pisatband √

39 โลกที่ไมมีเธอ PORTRAIT X

40 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

41 โตแลว หนีความจริงตองหนียังไง เมื่อเขาจะไป Ammy The Bottom Blues √

42 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

43 เวลา เมื่อมองนาฬิกา ทุกนาทีเลยผาน กัดกรอน โอปอ ประพุทธ √

44 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา(75 ปไทยประกัน) จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง Jetset'er √

45 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

46 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

47 วันหนึ่ง (ภ.แฟนเดย..แฟนกันแควันเดียววันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรูสึกใหม ชาติ สุชาติ (The Voice) X

48 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

49 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

50 ชีวิตเดี่ยว x Getsunova อยูตรงนี้แคเพียงลําพัง กับความเหงาที่ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561025 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

2 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

3 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

4 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

5 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

6 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

7 ขอมูลมากไมอยากรัก ดาหลา ธัญญาพร X

8 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

มัน แซบ เวอร ชุดที่ 3

ชิลลกันวันทํางาน 2
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9 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

10 ลําเตยซิ่ง เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

11 อยากไดบึ้มๆ สาวแย เจติยา X

12 เอาผัวไปเทิรน(ล.ดาวจรัสฟา) เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป สม พฤกษา √

13 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

14 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

15 เบอรโทรขี้ตั๋ว(ล.ดาวจรัสฟา) ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ สม พฤกษา √

16 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

17 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

18 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261116 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ตรี ชัยณรงค √

4 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

5 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

8 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ศิริพร อําไพพงษ √

9 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

10 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

11 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

13 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

14 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

15 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส(ล.ดาวจรัสฟาอายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

16 สิเทนองใหบอกแน Cover Version แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 ภาพเธอยังไมชัด จะกี่ครั้งที่ฉันเฝามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 คําวาฮักสะกดเปนชื่อเธอ คําวาฮักในหัวใจอาย สะกดจั่งใด เตา ภูศิลป √

19 อยูเย็นเปนโสด อยูเย็นเปนโสด..อยางนี้..ไมมี..แฟนก็ หญิงลี ศรีจุมพล √

20 รูตัวอีกที ก็มีเธออยูในใจ ไมรูเกิดขึ้นเมื่อไหรคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

23 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

24 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

27 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

28 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

29 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

30 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

31 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 จัมบองที่ชองจอม เย็นเยียบโยบ เฝาแตกื๊ดดอลหนาบอง ตาย อรทัย √

34 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

35 ใหเอิ้นอายวา..ผูบาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว เสถียร ทํามือ √

36 สัญญาออนไลน สัญญาออนไลน ที่เคยใหกัน เปาวลี พรพิมล √

37 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

38 สุดทายอายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกา รูปที่สองเฮานั้นถายเก็บไว ตาย อรทัย √

39 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

40 ความคึดฮอดบเคยพาไผกลับมา หยิบรูปวันเกาๆ ที่เฮาคูกันมาเบิ่ง เตา ภูศิลป √

41 คิดฮอดรอกอดแม (ละครราชินีหมอลํากอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

42 รับผิดชอบดวยนะ นานี้นาหนี่นา นีหนานีนา นี้นาหนี่นา เปาวลี พรพิมล √

43 เพี้ยง เพี้ยง ขอใหยน ขอใหหยอน ขอใหยาน มิ้วส อรภัสญาน สุกใส;เกรซ เกวลิน √

44 นิ้วนางวางบ อยากจะดูนิ้วโปงวางไหม อยากจะดู เตา ภูศิลป √

45 ไปเลนตรงโนน รักที่เธอใหมา รูวามันไมจริง ปน พรชนก เลี่ยนกัตวา √

46 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

47 บหลอก็บตาย มันกะไดส่ํานี้ ยังวามันไดส่ํานี้ เน็ค นฤพล √

48 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

49 ไหงงอง(ล.ดาวจรัสฟา) ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

50 เบอรโทรขี้ตั๋ว(ล.ดาวจรัสฟา) ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ สม พฤกษา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261078 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

4 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

5 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ลําเพลิน วงศกร √

7 นองไดตาย อายไดแตง มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

แกรมมี่ โกลด ลูกทุงฮิตโดนใจ ชุด 2

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมเพลง ลูกทุงสุดฮิต
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8 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

9 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

10 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

11 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

12 โลโซโบวรัก(ล.ดาวจรัสฟา) ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

13 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส(ล.ดาวจรัสฟาอายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

14 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

16 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

17 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

18 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที เน็ค นฤพล X

19 หมอนขาด สาดผืนเกา (Cover) วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ลําเพลิน วงศกร √

20 เอิ้นอายมาแหยหู ญ.อายๆตอนนี้อยูไส ช.มีเรื่องอะไรฟาว สมบูรณ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

21 เอาผัวไปเทิรน(ล.ดาวจรัสฟา) เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป สม พฤกษา √

22 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

24 ไมเหลือคําวารัก ก็เหลือคําวาลา เจอกันทุกวัน นั่นคือตอนเริ่มตน ตั๊กแตน ชลดา √

25 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

27 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

29 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

30 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

31 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

32 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

33 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

34 คิดฮอดสาวฟงลํา(ล.ดาวจรัสฟา) ละแสบหัวใจปานไฟจี้ อายยืนเทิงเวทีบ ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

35 เบอรโทรขี้ตั๋ว(ล.ดาวจรัสฟา) ใหเบอรมือถือ คือ คือ แต บ จริงใจ สม พฤกษา √

36 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ ศิริพร อําไพพงษ √

37 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

38 นาทงนอย ถาหากเบิ่งวาเขานั้นบแมน คนสิฝาก ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

39 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

40 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

42 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

43 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

44 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

46 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษ √

47 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 ดาวเรืองดาวโรย ตอนทํานาขาชื่อดาวเรือง เปาวลี พรพิมล √

50 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261064 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/06/2561 1 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

2 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

3 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

4 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

5 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 สิเทนองใหบอกแน Cover Version แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

8 รอยเลื่อน ตาร ตจว. X

9 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

10 เจ็บละเนาะ ตั๊กแตน ชลดา X

11 อดีตเคยพัง อาม ชุติมา X

12 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

13 เจ็บซ้ําๆกับคําเดิมๆ เจ็บไหม ไอผูชายแสนดี อิสร อิสรพงศ √

14 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

15 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

16 ในความรูสึกของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเปน เปาวลี พรพิมล √

17 คาใจ (Esan Version) กลับมาหาเจา โดยฮูดี เตา ภูศิลป √

18 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 ลืมรักสุโขทัย แฟม บุญมา X

20 ตีหนาเศรา เลาความเท็จ ตั๊กแตน ชลดา X

21 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

22 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

24 คนสําคัญของคนไมสําคัญ ก็รูสายน้ําไมเคยยอนคืนมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 เคลียรกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 จะรักก็ไมรัก จะทิ้งก็ไมทิ้ง ตั๊กแตน ชลดา X

27 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

รวมฮิต ลูกทุงอกหัก...รักราว
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28 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

29 จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชน้ําตาอีกสักกี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ √

30 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

31 ขอโทษที่คิดถึง เหมือนดังวามอุนไอไปเล้ียงหัวใจไมพอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

32 หายใจรอใจที่หาย เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงนี้ เหมือนเคย เปาวลี พรพิมล √

33 ที่วางในใจเธอ จะใหพูดจา ในฐานะอะไร อิสร อิสรพงศ √

34 สิ่งที่ควรทําตอนนี้ ถิ่มกันแลว ยังมาหามาหวงกันอยู เตา ภูศิลป √

35 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

36 ส่ําอกหัก นิ้ง ทิพยปภา X

37 บขวางทางอาย อาม ชุติมา X

38 ใหอายตายผูเดียว แนมเบิ่งหนาเจาของ ยามอายสองกระจก เดวิด อินธี √

39 ใหเอิ้นอายวา..ผูบาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว เสถียร ทํามือ √

40 แตเธออยูไหน รูแลววารัก บอกตรงตรงวาตื้นตัน เปาวลี พรพิมล √

41 ทนเจ็บเพราะรักเธอ ครีม วลีรัตน X

42 คนซ่ือชื่อบุญมา แฟม บุญมา X

43 ใจราว สายตาเย็นชา ที่เธอสงมาใหฉัน แจค ธนพล √

44 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

45 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

46 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 อยูในสายตาแตนอกหัวใจ เราอยูใกลกันแคนี้ แตรูไหมคนดี บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

49 คนแปลกหนาที่คุนเคย แอบยิ้มใหเธอทุกวัน แคเธอไมทันทอง เปาวลี พรพิมล √

50 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561061 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

2 ถอยหนอยครับ ยังไงก็ถอยหนอย ถอยหนอย ถอยเหอะครับ PETER CORP DYRENDAL √

3 รักเขาไป ฉันเขาใจ หากอยูกับเขาแลวดีกวา PETER CORP DYRENDAL √

4 ไมอยากแลว ฉันไมอยากคุยกับเธอแลว คุยกันแลว PETER CORP DYRENDAL √

5 จะรักกันนานเทาไหร_I love you บอกวารักกันอยูอยางนี้ PETER CORP DYRENDAL √

6 เธอทําใหฉันตองผิดหวัง ฉันคิดวาเธอจริงจัง ระหวางเธอกับเขา PETER CORP DYRENDAL √

7 ใครจะรู ใครจะรูในวันที่มีความสุข PETER CORP DYRENDAL √

8 ตัวคนเดียว (ไมเกี่ยวกับใครอยูแลว) อยากเดินเราก็เดินคนเดียว PETER CORP DYRENDAL √

9 ตัวประหลาด กับสิ่งที่เธอตองการลึกลึกในใจ PETER CORP DYRENDAL √

10 เราไมเคยลําบาก เราไมเคยลําบาก เกิดเปนเรา PETER CORP DYRENDAL √

11 อยากไปไหนก็ไป ไปอยากไปไหนก็ไป ยอมใหไป PETER CORP DYRENDAL √

12 ไมเหนื่อยบางหรือ (ละครสายลมกับแสงดาวแคเปดประตูไปดูทองฟา แคออกไปเดิน PETER CORP DYRENDAL √

13 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

14 ฉันยังมีเธอ ตั้งแตมีเธอไดคบเธอมา ก็พบความจริง PETER CORP DYRENDAL √

15 ฉันรับไวเอง ทุกครั้งทุกคราว เมื่อยามที่เธอ PETER CORP DYRENDAL √

16 อยากเกิดเปนเธอจริงจริง ไมรูวาเธอทําไดไง ฉันไมอยากจะเชื่อ PETER CORP DYRENDAL √

17 ใหฟาผาเธอ เธอผิดคําสัญญา ที่เคยสาบาน PETER CORP DYRENDAL √

18 ยอม ฉันรักชีวิตที่มันทาทาย แบบผูชายที่มี PETER CORP DYRENDAL √

19 ตัวเปลา (ละคร สายลมกับแสงดาว) ฉันมันตัวเปลา ก็เหงามันเรื่อยไป PETER CORP DYRENDAL √

20 ไมตองเกรงใจ เธอตองการใหจบ เราไมควรพบกัน PETER CORP DYRENDAL √

21 ทนหนอยนอง อกหัก อีกหนก็ตองทนหนอยนอง PETER CORP DYRENDAL √

22 เธอทําดีที่สุดแลว รองไหไปเถิด ถาเธออยากรอง PETER CORP DYRENDAL √

23 คงไมตองลา อยาบอกฉัน อยาบอกฉัน PETER CORP DYRENDAL √

24 แคฝนก็ดีใจ (ละคร สายลมกับแสงดาวรูวาไกลเกินควา ที่เธอจะมาใกลฉัน PETER CORP DYRENDAL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561075 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

4 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

5 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

6 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

7 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

8 คําวาใหอภัยอยูในใจเสมอ คนไทยดวยกัน ก็ยังรักกันเหมือนเกา ไมค ภิรมยพร √

9 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

10 ปใหมทุกวัน ไมตองรอปใหม ก็เปนคนใหมได ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561059 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

2 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

3 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

4 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

5 พูดดวยไมพูดดวย อยูกันมานานก็ไมมีปญหาเจอะอะไร บิลลี่ โอแกน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ไมค ภิรมยพร ชุดที่ 19 บนถนนสายควา

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

THE MASTERPIECE PETER CORP DYRENDAL

Signature Collection of บิลลี่ โอแก
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6 หนอมแนมไปหนอย เปนคนอยางนี้แหละ บิลลี่ โอแกน √

7 ทําอะไรก็ทํา จะทําอะไรใครจะวา ถาอยากจะทํา บิลลี่ โอแกน √

8 ทอมทอม พูดไป หมดกําลังใจ บิลลี่ โอแกน √

9 ก็พอแลว ถึงใครเขาจะคิดยังไง บิลลี่ โอแกน √

10 ก็มันเปนอยางนั้น ทําไมบางครั้งความหวัง บิลลี่ โอแกน √

11 วันนั้น..วันนี้..วันไหน คงจะเคยตั้งใจใฝฝน บิลลี่ โอแกน √

12 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง บิลลี่ โอแกน √

13 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

14 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

15 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

16 หมื่นลานเพลง สุมเสียงที่เธอไดยินเมื่อฟงเพลงนี้ บิลลี่ โอแกน √

17 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

18 ฝน อึดอัดมานาน บิลลี่ โอแกน √

19 เจาชายกบ เมื่อนั้น ฉันจะมา บิลลี่ โอแกน X

20 บิลลี่ลําเพลิน ขอยนี่เปนคนจน เกิดบนผืนดินผืนทราย บิลลี่ โอแกน √

21 นามสกุลหลายใจ นามสกุลผมไมมีคนสนใจ มันนานอยใจ บิลลี่ โอแกน √

22 บานนาคอยอยู เด็ดเดี่ยวจริงหนา บิลลี่ โอแกน √

23 ไหนดูซิ อยากจะดูนัก อยากจะดูใจ บิลลี่ โอแกน √

24 บอกแลวแววมันออก เห็นมั้ยละเกลอ เจอหนัก บิลลี่ โอแกน √

25 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

26 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

27 เปลืองหัว ไหนเธอบอกวารัก บิลลี่ โอแกน √

28 เสี้ยนหนาม เรานั้นเคยมีกัน บิลลี่ โอแกน √

29 ปลอยเขา ใครจะเยาะเยย บิลลี่ โอแกน √

30 หายใจลึก ๆ นึกถึงเรื่องราว ที่เราเองตางคน บิลลี่ โอแกน √

31 เหมือนกันยังกะแกะ นองเอย เคยรูไหมวา บิลลี่ โอแกน √

32 ยังรักเธอ ไมอยากจะเห็นเธอไปกับเขา บิลลี่ โอแกน √

33 เกิดมาไมแพ เปลี่ยนความพายแพ ใหเปนพลัง บิลลี่ โอแกน √

34 ขอเปนเพื่อนที่ดี บอกตามตรงฉันเองยังเสียใจ บิลลี่ โอแกน √

35 ชายสี่หมี่เกี๊ยว ขอเปนชายสี่ หมี่เกี๊ยว ขวัญใจคนจน บิลลี่ โอแกน √

36 หัวอกเดียวกัน มองหนาก็รู วานองเสียใจ คงถูกใครเขาทํา บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261081 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

2 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #ฉันมันเปนคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

3 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

4 หนักเกินไปแลว เหนื่อยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

5 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

6 สัญญา ฝนและทน ทนตอไปก็ตองลําบาก ใหม เจริญปุระ √

7 ขอรอง ฉันไมมีอะไรตอรอง เพียงจะรอง ใหม เจริญปุระ √

8 อยาฝากความหวัง สิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง ใหม เจริญปุระ √

9 ตอไปนี้ไมมีใคร เพราะฉันรูดีวาคง ใหม เจริญปุระ √

10 จะไปทางไหนดี ไมมีตะวันสีทองที่จะสองแสง ใหม เจริญปุระ √

11 อยาเอาน้ําตากลับบาน รูดีวาโหดราย ตอนเขาทิ้งเธอไป ใหม เจริญปุระ √

12 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม ใหม เจริญปุระ √

13 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

14 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

15 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

16 เรื่องของเธอ ถอยถอยไปไป เลิกแลวเลิกเลย ใหม เจริญปุระ √

17 เรื่องมันจําเปน เรื่องมันจําเปน ของมันจําเปน ใหม เจริญปุระ √

18 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

19 เสี่ยงเปนเสี่ยงกัน อยากจะลองดูสัก ใหม เจริญปุระ √

20 ยังไงไมรูซิ มาเจอะเขาแลวซิ ใหม เจริญปุระ √

21 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

22 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

23 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

24 ไมมีปญหา หมดปญหา ไมตองกลัว ใหม เจริญปุระ √

25 ไมรูจะหลีกยังไง หลบยังไงก็ยังตองเจอ ใหม เจริญปุระ √

26 กลับมาแลว กลับมาแลว ก็ฉันตองมายังไงก็มา ใหม เจริญปุระ √

27 ออเหรอ ใครพูดนะ พูดวาเชื่อซิ วานี่นะคนดี ใหม เจริญปุระ √

28 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักนี้ ใหม เจริญปุระ √

29 ระวังใหดีเหอะ เธอดูดี เธอดูจริงใจ ใหม เจริญปุระ √

30 อยากรูนัก คงภูมิใจที่ทิ้งฉันไปได ใหม เจริญปุระ √

31 ผูหญิงใจราย หรือเธอนึกเอา วาฉัน คงไมเทาไร ใหม เจริญปุระ √

32 เสียดายมาก คอยเวลาเธอจะมา ใหม เจริญปุระ √

33 เสียเวลาจะตายไป ก็บอกไปเลยและยืนยัน ใหม เจริญปุระ √

34 รักฉันไดไง ทั้งเนื้อทั้งตัวก็แบบนี้ ใหม เจริญปุระ √

35 ดอกไมกับแจกัน ดอกไมที่เห็นวามันดูสวยเมื่อใสแจกัน ใหม เจริญปุระ √

36 น้ําคางตอนเชา อยูคนเดียว นอนมองดูฟาดวยความสงสัย ใหม เจริญปุระ √

37 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

38 มันไมจริง ฉันเฝามองเธออยู ดูดูไปก็เริ่มเปลี่ยน ใหม เจริญปุระ √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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39 ศรัทธา หากยังมีหวัง พลังของเธอยังอยู ใหม เจริญปุระ √

40 ใครสักคน เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน ใหม เจริญปุระ √

41 ทําดวยหัวใจ ไมมีเหตุผล ไมขออธิบายใด ๆ ใหม เจริญปุระ √

42 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

43 ฉันก็มีหัวใจ ฉันพอเขาใจกับสิ่งที่เปน ใหม เจริญปุระ √

44 เรือใบบนสายรุง ฉันรูวาเธออยูไหน ใหม เจริญปุระ √

45 ถนนสายนี้ และถนนสายนี้ก็ดูเงียบเหงา ใหม เจริญปุระ √

46 แคเสียดายก็ผิดแลว ฉันรูวามันคงจะดูแปลกที่ฉันมา ใหม เจริญปุระ √

47 คนเดียวในหัวใจ ไมเคยมีวันใดใด เวลาใด ที่เธอไป ใหม เจริญปุระ √

48 คนเดียวตลอดไป ใหม เจริญปุระ √

49 รักแลวรักเลย เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

50 อยากใหรูวารักเธอ ตอใหฝนแรงแรงก็ไมหวั่นไหว ใหม เจริญปุระ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261114 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

5 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

6 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

7 ออมแขนที่วางเปลา เพียงลําพังผูเดียว ในราตรีไรดาว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

8 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให ชรัส เฟองอารมย √

9 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูเดียว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

11 รักเธอที่สุด มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน คริสตินา อากีลาร √

12 รัก..โลกาภิวัตน ก็ยังรักคน ๆ หนึ่ง และก็ยังซึ้ง โลกเบี้ยว √

13 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

14 คิดถึงกันบางไหม เธอจะลืมรักเราหรือเปลา เจสัน ยัง √

15 อยากใหเธออยูตรงนี้ (Light) ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

16 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

17 กวาจะรัก แตกอนนั้น ฉันยังแปลกใจ เอ็กซ วาย แซด √

18 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

20 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

21 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

22 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

23 สองเราเทากัน (พูด) วันเวลาของเรานั้น เรวัต พุทธินันทน √

24 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง บิลลี่ โอแกน √

25 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

26 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม U.H.T. √

27 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

28 ไมลืม ในมุมหนึ่งบนทางอันยาวไกล ใหม เจริญปุระ √

29 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา นันทิดา แกวบัวสาย √

30 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

31 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน มาลีวัลย เจมีนา √

32 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา คริสตินา อากีลาร √

33 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

34 ดอกไมพลาสติก เวลาดูดอกไมปลอมๆ เรวัต พุทธินันทน √

35 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

36 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

37 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงค สิงหวนวัฒน √

38 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

39 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

40 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

41 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

42 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

43 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

44 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

45 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

46 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักในรอตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

47 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

48 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

49 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

50 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261082 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

4 คนที่ฆาฉัน รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

5 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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6 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

7 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

8 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

9 ลืมไดเลย ลืมไดเลยวาเคย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

10 คํามักงาย คําเดียวที่เธอคง Y NOT 7 √

11 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

12 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

13 หากตอนนี้เธอยังไมเกิด หากตอนนี้เธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

14 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

15 ใจราย จากวันที่ไดเจอเธอ เธอชางแสนดีกับฉัน BLACKHEAD √

16 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 กุหลาบในมือ ก็รูสักวันนั้นเธอก็ตองไป เปลี่ยนใจ SMILE BUFFALO √

18 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

19 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

21 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

23 คนข้ีอิจฉา ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน FLY √

24 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ ไมโคร √

25 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

26 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง บิลลี่ โอแกน √

27 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

28 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

29 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝามรสุม ธนพล อินทฤทธิ์ √

30 กอนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเปน TAXI √

31 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

32 ขวดน้ําตา น้ําตาเลยเช็ดหัวเขา เขาไมรักเรา วาสนา √

33 เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับหเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับ BANDWAGON √

34 รักกินไมได เธอไมรูใชไหม วาฉันนั้นมาจากไหน STER √

35 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน K-9 √

36 น้ําเนา...เงาจันทร รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

37 นอกคอก ไอคนอยางผม ก็ไมเทาไหร SMILE BUFFALO √

38 ไมตลก สิ่งที่ไดเห็นกันมาอยูทุกวัน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

39 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

40 ไมเปนไร ไมเปนไร ถาคิดวาฉันไมใช อุลตรา ชวด...! √

41 ไมจําเปนตองดีที่สุด เธอไมตองกังวล ไมแปลกอะไร BLACKHEAD √

42 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

43 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

44 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

45 อยากบอกใหรู อยากใหเธอเดินมาหาฉัน FLY √

46 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

47 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

48 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

49 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

50 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิ่งไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261083 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 อาจจะเปนคนน้ี Live Audio ผานความระทม เกือบจมน้ําตา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);เสาวลักษณ ลีละบุตร √

2 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 ที่สูง Live Audio หนึ่งคนบนพื้น ที่ไมอาจขัดขืนผูขีดชะตา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 ความผูกพัน(ซื้อความรักไมได) Live Audioฉันเขาใจแลว เธอไมตองหวง ฉันคง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

5 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ณัฐ ศักดาทร;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

6 รักเธอสุดหัวใจ Live Audio เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ กัน นภัทร;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;จารุวัฒน เชี่ยวอราม √

7 หวงใย Live Audio จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

8 Medley หัวใจขอมา+มีเพียงแตเธอ+ คริสตินา อากีลาร √

9 ไมขอก็จะให Live Audio รูดียิ่งกวาใคร รูใจเธอดี น้ําเสียง DA endorphine √

10 หยุดเข็มนาฬิกา...แคนาทีเดียว Live รูอยูแลว รูอยูแลว รูอยูแลววา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

11 คําถามที่ตองตอบ+คําถามเดิม ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

13 มีฟา มีดาว มีเธอ (Live Audio) (เพลงมีแตคิดถึง+อยาทําใหฟาผิดหวัง) ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

14 สักวันตองไดดี (Live Audio) คนบางคนชีวิตชางยากชางเย็น นันทิดา แกวบัวสาย √

15 ไมมีใครขอรอง เมื่อในวันหนึ่ง ที่เธอตองตัดใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 เรื่องบนเตียง (Live Audio) เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

17 เพื่อนสนิท (Live Audio) เพื่อนคนนึง แอบรักเธอ เก็บงํา ความลับนั้น DA endorphine √

18 ระยะทําใจ ( Live Audio) เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

19 ไมยอมหมดหวัง (Live Audio) ก็เคยฝนใฝ และเคยมั่นใจในวันนี้ เจนนิเฟอร คิ้ม √

20 Medley ไมลืม+เพราะเขาคนเดียว+ ใหม เจริญปุระ √

21 อยากหยุดเวลา+อยูนานๆ ไดไหม ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

22 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป โดม THE STAR 8;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู√

23 หมดคําถาม ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

24 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น ณัฐ ศักดาทร √
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25 คําอธิษฐานดวยน้ําตา (Live Audio) นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

26 Medley รักที่เปนของจริง+สิ่งของ+ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;นิว นภัสสร ภูธรใจ √

27 หนึ่งในพันลาน (Live Audio) คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

28 ตะวันยังมีใหเห็น (Live Audio) ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ X

29 ดอกไมในใจ (Live Audio) เธอเองจะเคยรูไหม ชีวิตที่มันขาดเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

30 กลับไมได ไปไมถึง (Live Audio) ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู ใหม เจริญปุระ √

31 ยิ่งใกลกันยิ่งหวั่นไหว+ไกลแคไหนฯ จารุวัฒน เชี่ยวอราม (โดม);โอต ปราโมทย √

32 เปราะบาง (Live Audio) หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู√

33 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ ตอล วันธงชัย อินทรวัตร;ปนัดดา เรืองวุฒิ;ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย√

34 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร โดม THE STAR 8 √

35 ความเจ็บปวด (Live Audio) ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

36 เธอ (Live Audio) อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

37 ความทรงจําในลมหายใจ (Live Audioมันคงเปนโชคชะตา ที่ฉันตองเขาใจ กัน นภัทร √

38 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

39 Medlley รักแทแพใกลชิด+เต็มใจจะสูญเสีย นันทิดา แกวบัวสาย √

40 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ (Live Audio) จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ใหม เจริญปุระ √

41 อยาทําใหฟาผิดหวัง (Live Audio) ฟายังมีตา ที่ฟานําเธอมารวมทาง DA endorphine √

42 กอดหนอยไดไหม (Live Audio) เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ พลพล √

43 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (Live Audio)เวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

44 คนเลวที่รักเธอ (Ver.Piano) โมโหตัวเอง ที่มาถึงชาไป ก็ฉันแค ปนัดดา เรืองวุฒิ √

45 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

46 เกิดมาแครักกัน (Live Audio) และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

47 นาฬิกาเรือนเกา (Live Audio) นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว ปาลมมี่ X

48 สิ่งสําคัญ (Live Audio) ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร DA endorphine √

49 รักแลวรักเลย (Live Audio) เมื่อมีแตฉันและเธอตลอดมา ใหม เจริญปุระ √

50 เรามีเรา (Live Audio) แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261065 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 เสียงจากพี่หลวง เอกชัย ศรีวิชัย X

2 รักพี่ไขนุย ไมเคยรักใครเทาพี่ไขนุย ดาวใต ปลายพระยา X

3 เมฆบังฟา นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

4 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

5 วอนขอใหรอสี่ป สี่ปนะนอง ขอใหทอง...คําวารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

6 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

7 นักเรียนหลังหอง นักเรียนหลังหองเจาของเหรียญทอง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

8 เพลงรักเพลงคิดถึง ฝากรักลมพามาหาพี่ จากใจหนึ่งเดียว ดาวใต ปลายพระยา X

9 ชมภูยาหวัน เอกชัย ศรีวิชัย X

10 รอธารน้ําใจ นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

11 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

12 ฝากใจใสซอง ติดรูปถายแม...เอาไวแลหัวนอน กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

13 ขอเจ็บครึ่งใจ ความหลอบังตา นองเลยศึกษาประวัติ รัชนก ศรีโลพันธุ √

14 นางเอกในใจ ตากับใจ ใหคะแนน...ตรงกัน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

15 ยางผลัดใบใจผลัดรัก ดาวใต ปลายพระยา X

16 นองน้ําผึ้ง เอกชัย ศรีวิชัย X

17 หลง นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

18 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

19 เลนซอนหาทําไม จะเลนซอนหาทําไม ทําไมนอ เตะตะกรอ บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

20 แฟนเพลงมืออาชีพ เขาวงการเพลงมานานป แตยังไมมี รัชนก ศรีโลพันธุ √

21 ไอเทงมันชวน ไอเทงมั้นชวน... เลยหยวนๆ ไปกับมั้น กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

22 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

23 สุดทางรักจุดพักรถ หัวใจอักเสบ ตองเขากรุงเทพฯ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

24 เพลงรอที่พุมเรียง หัวใจยังจํา ถอยคํา หนุมเมืองชุมพร รัชนก ศรีโลพันธุ √

25 ผิดที่คิดไปเอง รักถูกตีกลับ ตั้งแตเริ่มนับหนึ่ง บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

26 ชวนนองเที่ยวใต นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

27 คอยพี่ที่ปกษใต ดาวใต ปลายพระยา X

28 ฉลองวันปราชัย เอกชัย ศรีวิชัย X

29 คนดีคนเดิม โทรมาทุกวันแตคุยกันสั้นลง สั้นลง ดวงจันทร สุวรรณี √

30 อยูใกลก็หวง อยูไกลก็หวง ยอมรับวากลัว ยามที่ฉันไมอยู กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

31 เขามานองลากอน เขามา เขามาแลวพี่ ผูหญิงคนที่พี่บอก รัชนก ศรีโลพันธุ √

32 สาวลืมบาวแลว นองเดียว สุวรรณแวนทอง X

33 ขอคะแนนรัก จะทําอยางไร ใหเธอรับรัก เปนปญหาหนัก บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

34 คิดถึงรูไหม คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึงรูหมาย ดวงจันทร สุวรรณี √

35 สาวผมแดง เอกชัย ศรีวิชัย X

36 ตบใหตาหลุด ดาวใต ปลายพระยา X

37 มนตบูดู เมื่อกอนนี้ พี่ชมวาหรอยจังหู ดวงจันทร สุวรรณี √

38 หนุมเมืองตอ พี่หนุมเมืองตอ อยากจะขอรักนอง กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

39 บานนอกในดวงใจ ลืมใจไวที่บานนอก ตั้งแตเธอบอก รัชนก ศรีโลพันธุ √

40 ถามฟา หารัก โอ แฟนจา เธอมาในฝน แตความจริงนั้น บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

41 พี่ทะเล ใครจะมาเค็ม...อยางพี่..ไมมี ดวงจันทร สุวรรณี √

42 บังสะหมอขอรอง บังสะหมอขอรอง บังสะหมอขอรอง กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

43 คนเหงาที่แอบงอน คนอยูบนฟา คงสั่งมาใหเราเดินเดี่ยว รัชนก ศรีโลพันธุ √

44 คนใตไมหวาน คนใตไมหวานกลาวขานเหมือนหวาน บิว พงคพิพัฒน คงนาค √
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45 น้ําตาโนราห จดหมายสีฟา จาหนาถึงโนราหเพ็ญ ดวงจันทร สุวรรณี √

46 แกงคั่วกลางกรุง หอม..แกงคั่ว สงกลิ่นย่ัว..จากหองขาง กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

47 อยากจบแตกลัวเจ็บ ตัดสินใจยาก เมื่อคนที่รักมาเปลี่ยนไป รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 อยากฉุดฟาควาดาว อยากฉุดฟาลงมาใกลๆ ดาวที่ดูหางไกล บิว พงคพิพัฒน คงนาค √

49 คิดถึงพี่บาว หมายพี่..อยูแค..ขาดคนดูแล..หัวใจ ดวงจันทร สุวรรณี √

50 สัญญาครับแม แมเหนื่อยมาพอ ลูกขอใหแมพักกาย กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261076 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/06/2561 1 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

2 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

4 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได เสถียร ทํามือ √

5 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

6 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ตรี ชัยณรงค √

7 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

8 นั่งเฝาเขาจีบ ไผโทรมานอคือเวานําเขามวนแท เตา ภูศิลป √

9 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

10 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

11 สิเทนองใหบอกแน Cover Version แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน เจมส จตุรงค √

13 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา รัชนก ศรีโลพันธุ √

14 กอนขี้ฟา (Cover) อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ ลําเพลิน วงศกร √

15 คิดฮอดรอกอดแม (ละครราชินีหมอลํากอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

16 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู พี สะเดิด √

17 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

18 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน เน็ค นฤพล √

19 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน ตั๊กแตน ชลดา √

20 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

21 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง เดวิด อินธี √

23 คนมันหึง ฉันยอมรับที่ทําบึ้งตึงเฉยชา ทําตัวมีปญหา เปาวลี พรพิมล √

24 ใหเอิ้นอายวา..ผูบาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว เสถียร ทํามือ √

25 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

26 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง พี สะเดิด √

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

28 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ตน หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

29 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว เตา ภูศิลป √

30 ที่วางในใจเธอ จะใหพูดจา ในฐานะอะไร เปาวลี พรพิมล √

31 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูที่ซอนอยูในแววตานอง เสถียร ทํามือ √

32 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

33 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ พี สะเดิด √

34 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง เปาวลี พรพิมล √

35 ดอกจานบาน ดอกจานบานสะพรั่งหนาแลง ดอกสีแดง เตา ภูศิลป √

36 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 เด็กอู นอยใจ ยังไงไมรู เปนเด็กอู ไมค ภิรมยพร √

38 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

39 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร เตา ภูศิลป √

40 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน หญิงลี ศรีจุมพล √

41 น้ําตาหลนบนที่นอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) X

42 ฝากเพลงถึงเธอ (ภ.ผูบาวไทบาน) เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม เตา ภูศิลป X

43 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

44 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

46 เดาใจฟา เสี่ยง...รักเจาแบบเดาใจฟา พี สะเดิด √

47 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

48 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ เตา ภูศิลป √

49 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ ไมค ภิรมยพร √

50 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมเพลงลูกทุง สลับกันรอง พ่ีนองร
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