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เผยแพร/

รหัสปก CD G0262083 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/07/2562 1 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

2 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ ไมโคร √

3 อยาดีกวา คิดมานาน เราเฝามองมานาน ไมโคร √

4 จริงใจซะอยาง เปนเพราะเราสองคน ไปกันดวยดี ไมโคร √

5 หมื่นฟาเรนไฮต ก็อยากจะเตือนตัวเอง ไมโคร X

6 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

7 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

8 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

9 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

10 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

11 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

12 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

13 รุนแรงเหลือเกิน จากวันนี้ไมมีอะไรเหลืออยู ไมโคร √

14 คิดไปเองวาดี เคยคิดไปตั้งไกล เคยคิดไวกอน ไมโคร √

15 รักซะใหเข็ด มาเจอเธอคนนี้ก็สะดุดใจ ไมโคร √

16 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

17 เรามันก็คน คนเราที่ดีบางที ไมโคร √

18 เฮกันหนอย ไอเราก็คนกันเอง ไมโคร √

19 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหนึ่ง ไมโคร √

20 ลองบางไหม คิดคิดแลวยังแปลกใจ ไมโคร √

21 อูดกับแอด พอตื่นตอนเชาก็โทรถึงกัน ไมโคร √

22 สุริยคราส ทองฟาไกลโพนครอบคลุมจรดทุกแหง ไมโคร √

23 ตายเปลา เธอถามวาฉันจะตายเพื่อเธอไดไหม ไมโคร √

24 อยากไดดี นึกถึงตอนเรายังเล็กเปนเด็กดี ไมโคร √

25 ตายทั้งเปน เปลี่ยนใจใหเปนหินเปลี่ยนตัว ไมโคร √

26 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

27 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

28 เรามันก็เปนอยางนี้ เรามันก็เปนอยางนี้ เปนบางที ไมโคร √

29 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

30 วัตถุไวไฟ อยา อยา อยามาลอง อําพล ลําพูน(หนุย) √

31 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

32 ฝากรอยเทา เธอเปนคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

33 มาเหล็ก เธอเห็นฟารอง ฟาคะนองนั้นไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

34 สมน้ําหนา..ซาส..นัก ทุกๆ ครั้งเวลามีใครมาเตือน ไมโคร √

35 ยังไมตาย หลับตาซะตัดใจซะ อยามาทางนี้อีก อําพล ลําพูน(หนุย) √

36 ตอก เขาวาเรื่องที่ไมดีไมโปรงใส อําพล ลําพูน(หนุย) √

37 ลองเชิงลองใจ สิ่งที่ฉันทําใหทุกสิ่ง นั้นเปนความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

38 ในสายตาเธอ ในสายตาเธอ มีแตคนมากมาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

39 บอนทําลาย จะไปก็ไป อยามาใหพบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

40 นึกหรือวาไมรู อุตสาหทําเหมือน อําพล ลําพูน(หนุย) √

41 รูตัวอยูแลว รูตัวอยูแลววาสักวัน ไมโคร √

42 พายุ ทองฟาแดงก่ํา ลมพัดมาอยางนากลัว ไมโคร X

43 ถึงเพื่อนเรา ถึงเพื่อนเราไมวา ไมโคร √

44 โชคดีนะเพื่อน วันวาน วันที่แสนเหนื่อย ไมโคร X

45 ไมมีเหลือใคร วันที่ฉันอับจนหนทาง ไมโคร √

46 อยู ๆ กันไปแลวกัน คนบางคนก็เดินแตทางซาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

47 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

48 รูไดยังไง เขาออกจริงใจ ไมคิดหลอก อําพล ลําพูน(หนุย) √

49 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา ไมโคร √

50 เอากะเขาหนอย คนที่ออมคอม ใครก็ดูวาออนนอม อําพล ลําพูน(หนุย) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262191 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/07/2562 1 เลว ออย แสงศิลป X

2 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

3 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

4 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

5 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

7 บเปนหยัง กอง หวยไร X

8 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

9 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

รวมเพลง หนุมไทบานฮิตมหาชน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมฮิต 35 ป ไมโคร ตํานานมือขวา
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 1/13



10 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

11 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

12 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

13 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

14 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

15 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

16 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

18 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

19 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

20 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

21 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

22 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

23 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

24 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

25 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

27 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

28 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

29 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

30 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

31 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

33 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

34 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

35 เอาที่สบายใจ โอย..นอ..เอาโลดเดอเดอหลา เอาที่.. ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

37 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

38 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

39 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

40 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

41 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

42 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

43 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

45 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

46 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

48 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

49 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

50 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262078 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/07/2562 1 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

2 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

4 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

6 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

8 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

10 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

12 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

14 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

16 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

18 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

20 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

22 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

24 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

27 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

28 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ต้ักแตน ชลดา-เอิ้นขวั

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/13



30 รูตัวอีกที ก็มีเธออยูในใจ ไมรูเกิดขึ้นเมื่อไหรคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

32 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

34 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

36 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

38 รําคาญกะบอกกันเดอ (Cover) ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

40 อยาบังคับใหหลายใจ ที่ฉันตั้งใจรักเธอคิดวาเธอตั้งใจรักฉัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

42 ภาพเธอยังไมชัด จะกี่ครั้งที่ฉันเฝามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

44 อยาจีบใหไปเจ็บ ถาเห็นวาไมสมควร ก็อยาชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 กลัวมีแฟนไมทันใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

46 ขอสอบหัวใจ(หามใครมาลอก) เมื่อกอนตอนเรียนก็เคยลอกกัน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

48 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 วันวางที่ตั้งใจ บอกแมวาไมวาง แตไปเดินหางตากแอร ตั๊กแตน ชลดา √

50 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562027 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/07/2562 1 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

2 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

3 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

4 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

5 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

6 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร;แร็พอีสาน √

8 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

9 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

10 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ของอายหรือของถิ่ม อายคือหลอแทเด อายคือดีแทนอ เวียง นฤมล √

12 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

13 รูไส(Cover) ขอบคุณจริงๆที่เธอยังคงคิดถึงกัน มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

14 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

15 ที่รักหรือที่พัก อกหักไมรูจะไปที่ไหน เพื่อนก็คอยปลอบใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

16 ไปเลนตรงโนน รักที่เธอใหมา รูวามันไมจริง เปาวลี พรพิมล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262193 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

2 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

3 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

5 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

6 คาคอ ฐา ขนิษ X

7 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

8 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

9 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

10 ทนความเจ็บบไหว คะแนน นัจนันท X

11 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

12 มันแปลวาฮัก ไผวาโงไผวาบเจียมตัว...กะสาง ตรี ชัยณรงค √

13 บตองยื้อ บิ๊กไบด สายลํา X

14 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

15 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

16 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

17 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

18 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

19 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

21 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

22 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

23 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

24 ตัวแม ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา;หลิว อาราดา X

25 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

27 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

28 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

30 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

รวมเพลง ลูกทุงฮิตลานเปอรเซ็นต

CD รวมเพลง ลูกทุงท็อปฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
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31 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

32 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

33 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

34 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

35 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

36 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

37 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

39 พิษตานพิษ จินตหรา พูนลาภ;แซ็ค ชุมแพ X

40 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

41 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

42 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

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

45 บมีบาดแผลแตเจ็บหลาย บิ๊กไบด สายลํา X

46 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

47 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

48 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

50 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262197 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

2 ผูสาวไทบานอินดี้ ขันโตก ตัวเต็ง X

3 หอยกิ๊บกี้ หอยกิบกี้ๆกิบกี้เก็บหอยกิบกี้ๆ ลํายอง หนองหินหาว √

4 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

5 นาฮักหนาฮาน กุง สุภาพร สายรักษ;ออย แสงศิลป X

6 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

7 นองสิไปแห จินตหรา ฟาใส X

8 รถแหรอยู นองทิวเทน X

9 สาวคอแหล จีเหลิน สายหมอบ X

10 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

11 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

12 สายร็อคสายลํา จินตหรา พูนลาภ X

13 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

14 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

16 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

17 เตยลาหนาเฟซ กุง สุภาพร สายรักษ X

18 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

19 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

20 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

21 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

22 #เดาฟาปน เอ อนุชา X

23 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

24 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

25 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

26 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

28 ครางชื่ออายแน ศรีจันทร วีสี;ตาร เพ็ญนภา แนบชิด X

29 ผัวบเราใจ ตุกตา ท็อปไลน X

30 กินดองนองเมีย ศรีๆมื้อนี้เปนมื้อสันตวันดี มื้อเอาปลา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

31 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

32 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

34 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

36 เพื่อนสาวพามวน บาส คําผุนรวมมิตร ท็อปไลน X

37 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

38 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

39 ผัวปาขาเดา นองใหม เมืองชุมแพ ท็อปไลน X

40 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

41 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

42 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

44 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

45 บงึด บตาย ยังบตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

46 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

47 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

48 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

49 อยาไวใจทาง อยาวางใจแฟน เจ็บใจแทบพังแตเฮ็ดหยังบได คนทําราย ศิริพร อําไพพงษ;โจก SO COOL √

50 เห็นแลวเฉยไว เห็นแลวก็เฉยไว เอาเห็นไหม พี สะเดิด √

รวมฮิต เพลงมวน ชวนเตน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 4/13



เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262199 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 149.6 ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ BODYSLAM √

2 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

3 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

4 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

5 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

6 ไดอะไร แคเห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

7 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

8 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

9 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

10 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

11 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

12 หลอก (Fools) ในวันนี้ที่เธอบอกฉัน วารักเราคงตองจบ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

13 LIES ETC X

14 FAKE เธอยืนตอหนาฉัน เธอยืนตอหนาฉัน และ Singular √

15 พรุงนี้คอย (Cheat Day) รูนะวามันไมควรและดูเปนคนไมดีซะเลย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

16 เมื่อคืน Season Five;The Parkinson X

17 ดีใจดวยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

18 ใครเพื่อนเธอ (Ask Real) ใครอะที่โทรมาหาตลอด ใครอะที่ชอบ แพม เปมิกา สุขเสวี √

19 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม);Maiyarap √

20 เท เท เท ก็รูเธอนั้นอยากจะระบาย แคมองในตา โอต ปราโมทย √

21 เอาไงดีวา MARC TATCHAPON;LAZYLOXY X

22 พูดไมออก (JUST WONDER) The TOYS X

23 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเปนเหมือนไมแครอยูนะ baby แพม เปมิกา สุขเสวี;Hi-U √

24 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น Blacksheep √

25 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย Jom Jahrom √

26 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

27 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

28 รักไมชวยอะไร(Cover) รอเธอ รอจะพบเธอมาตั้งหลายวัน หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

29 ปลอยไปตามหัวใจ ทองฟาและขุนเขาที่กวางใหญ ทองทะเล Hugo √

30 ระหวางที่รอเขา คนเพียงคนเดียว ในเวลานี้ที่เธอ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);ธีร ไชยเดช √

31 ฉันยังอยู ถึงเธอ คนที่เคยผูกพัน ฉันยังคิดถึงเรื่อง ดา เอ็นโดรฟน √

32 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

33 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

34 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

35 ดวงจันทรกลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรในยามกลางวัน อาจจะมองไมเห็น GETSUNOVA;วิโอเลต วอเทียร √

36 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

37 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

38 ลบ (Delete) คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

39 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

40 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

41 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

42 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

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

44 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

45 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

46 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

47 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

48 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

49 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

50 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU;Urboy TJ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562026 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 ฟาเปนใจ เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟา 25 Hours √

2 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

3 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

4 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

5 ดวงดาว ค่ําคืนที่มืดมิด คลายดวงจันทรกําลังปด 25 Hours √

6 เวทมนตร เปนคนคนหนึ่ง ที่มีแคใจ 25 Hours √

7 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

8 ไมเปนไร ไมเปนไร ฉันจะไมรั้งใหเธอไป 25 Hours √

9 september cha la la ฉันไดพบเธอ September 25 Hours √

10 หลับนิรันดร ตื่นลืมตาขึ้นมา ฟนขึ้นจากความฝน 25 Hours √

11 ขออภัย ฉันเชื่อในความรักวามันยังสวย แมวา 25 Hours √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262081 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

2 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

3 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

4 นิลันดอน(เวอรชั่นรองเดี่ยว) คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

ลูกทุงฮิตวันคิดฮอด

25 HOURS NIGHT IN HEAVEN

เพลงฮิต เพลยลิสตโดน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/13



5 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

6 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

7 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

8 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

9 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

10 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

11 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

14 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

15 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

16 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

17 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

19 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

20 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ทางนั้นเปนจังใด หมความคิดฮอด กอดหัวใจในวันฝนริน ศิริพร อําไพพงษ √

23 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

24 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

25 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

26 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

28 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

29 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

30 คืนลับฟา ชะนํามุน-บองบาน-จูบนึงโอน-มะนอง ไหมไทย ใจตะวัน X

31 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ไมค ภิรมยพร X

32 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

33 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

34 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

35 ทุกเสียง ทุกสาย กับอายคนนั้น ดี.เจ เสียงสวยขอฟงเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษ √

36 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

37 คิดถึงคนที่บคิดถึง โอ..โอ..โอ..โอ..หาน้ําใจไมเห็น ขาวทิพย ธิดาดิน √

38 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 ดวยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

41 แด..คนที่อายฮัก คนต้ังใจทิ้งเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

42 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

44 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

45 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

46 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

48 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

49 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

50 เด็กบานนอกลําเดิน เสียงใจคอยบอก เด็กบานนอกคนหนึ่ง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562025 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/07/2562 1 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

2 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

3 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

4 ฉันยังอยู ถึงเธอ คนที่เคยผูกพัน ฉันยังคิดถึงเรื่อง ดา เอ็นโดรฟน √

5 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

6 เท เท เท ก็รูเธอนั้นอยากจะระบาย แคมองในตา โอต ปราโมทย √

7 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU;Urboy TJ √

8 คึกคะนอง (JOOX Exclusive) คึกคะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง ไมเคย จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา X

9 เปนหมา รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไมใชรอบแรกที่ นิ้งหนอง Pancake √

10 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด OG-ANIC √

11 รักเธอเทาที่เธอไมรัก รักเธอเทาที่เธอไมรัก รูสึกเทาที่เธอ แบมแบม The Voice √

12 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเปนเหมือนไมแครอยูนะ baby แพม เปมิกา สุขเสวี;Hi-U √

13 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

14 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

15 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

16 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

17 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

18 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 พรุงนี้คอย (Cheat Day) รูนะวามันไมควรและดูเปนคนไมดีซะเลย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

20 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

21 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

22 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

23 เพลงที่อยากบอกเธอ เก็บไวบอกวาเห็นหรือเปลา Daniel Didyasarin X

24 เจ็บเกินจะกลับไป จําไมไดเหรอ เธอบอกใหลืมกัน บอกฉัน ARM SONG √

Music Top Hits
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 6/13



เผยแพร/

รหัสปก CD G0262080 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/07/2562 1 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

2 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

4 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

5 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

6 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

7 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

8 ขอถามเขาประเด็น คิดหนัก กอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

9 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

10 ฝาก ขอคุยหนอยไดไหม ขอคุยแคไมนาน FLY √

11 หากตอนนี้เธอยังไมเกิด หากตอนนี้เธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

12 จับเธอมาจุบ หรือวาเรานั้นไมเคยไดทําบุญกันเทาไร แชม แชมรัมย;วง L.O.G √

13 Hey Hey อาจดูกวนตาไปหนอย และอาจใชถอยคํา TAXI √

14 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

15 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

16 กอนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเปน TAXI √

17 อยาหลอกกันนะ ก็หลอกกันไป ก็หลอกกันมา ไท ธนาวุฒิ √

18 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

19 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

20 มาลงที่ผมดีกวา ไมรูจะแคนใคร ไมรูจะโทษใคร FLY √

21 ผิดแผน เดิมทีเดียวอยูคนเดียวดีๆ ไท ธนาวุฒิ √

22 แมงูเอย เธอคงยังเห็นเปนเกมสนุก FLY √

23 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

24 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย √

25 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

26 หายใจออกก็เหงา หายใจเขาก็คิดถึง เธออยูไหนอยูไหนหนอ คนเฝารอใจจะขาด แชม แชมรัมย √

27 บัวช้ํา น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ FLY √

28 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงสี่สาย ไท ธนาวุฒิ √

29 รองไหทําไม อยาไปเสียนํ้าตา มันเปนเพียงฉากรัก TAXI √

30 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

31 จากคนเลวที่รักเธอ ไมขอใหเธอ อภัยเรื่องวันวาน TAXI √

32 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

33 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

34 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ แชม แชมรัมย √

35 ชีวิตเปนของเธอ อยาบอกเธอวารักเธอและฉันไมเคยรัก FLY √

36 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

37 เบื่อคนแถวนี้ อยากไปใหพน จากคนแถวนี้ ไท ธนาวุฒิ √

38 ไมหลอขอแฟน เกิดมาซวย มันไมรวยไมหลอ มันก็ทอ TAXI √

39 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

40 ฉันโตะเธอ กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √

41 รักเธอคนเดียว เธอ...เปนดวงตะวันเมื่อฉันต่ืน TAXI √

42 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

43 วันสุข กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทุกขใจ ไท ธนาวุฒิ √

44 โทรผิดหรือคิดถึง ชวยคนแกขามทาง คุณยายยังมีขอบใจกัน แชม แชมรัมย √

45 แคนั้นเอง แคนั้นเอง แคทักทาย ไมมีหอม ไมมียิ้ม TAXI √

46 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน แชม แชมรัมย √

47 เกลียด เกลียดเวลาที่เธอเอาใจใส FLY √

48 กี่ครั้งก็ยังไมเข็ด ผูหญิงใจราย ผูหญิงหลายใจ ยังมีอีกไหม แชม แชมรัมย;ตาโอ วงเชอร √

49 ผมไมใชวัว ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา FLY √

50 เด็กอู นอยใจ ยังไงไมรู เปนเด็กอู แชม แชมรัมย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262079 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/07/2562 1 สุรพลมาแลว มาละเหวยมาละวา ลูกเด็กเล็กแดง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 หัวใจผมวาง หัวใจผมวางจะมีใครบางจับจอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

3 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 แฟนจา ลืม...ผมหรือยังครับแฟนเมื่อกอนเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

5 ลืมไมลง ไมลืม ไมลืม ไมเลือน เหมือนเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

6 หัวใจเดาะ โอย..หัวใจผมเดาะแหมจําเพาะมาเดาะ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

7 เสียวไส เสียวไสจริงๆ คุณผูหญิง คุณผูหญิง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

8 ของปลอม โลกนี้มีอะไรนาแปลกจริงเรื่องผูหญิงพูด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

9 มอง มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงไดมอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

10 ตา ตาเมื่อตาตอตาเรามาเจอะกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

11 สวยจริงๆ สวยเสียจริงแมคุณบุญเหลือเกินที่ไดเจอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

12 สวยจริงนอง สวยก็จริงนะนองใสทองกันซิมาทวมแขน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

13 รักนองบมีเงินแตง ฮักสาวบมีเงินแตง คูแขงของพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 รักพี่จงหนีพอ โอแมดอกโบตั๋น ทุกคืนทุกวันพี่ใฝฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

15 ใครจะเปนแฟนผมบาง แฟน แฟน แฟน อยูคนละแดน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

16 หนาวจะตายอยูแลว หนาวจะตายอยูแลวนองแกวทําไมไมเห็นใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

17 ขันหมากมาแลว ขันหมากมาแลวๆ มาแลวนองแกวรับดวย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

บันทึกเพลงดัง สุรพล สมบัติเจริญ

รวมฮิต 4 หนุมร็อกไท หัวใจเชม
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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18 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสุพรรณ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 เรื่องของแฟนเพลง ฟง ฟง ฟง เสียงดังเริ่มมาอีกแลว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

20 เสนหสาวเวียงพิงค สูเอย เจาเอย ตัวเปนบไดเคย เห็นเลย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

21 ปาซาง โอ ปาซางดินแดนความหลังนี้ชางมีมนต จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 ดําเนินจา โอดําเนิน เธอสวยเหลือเกินดําเนิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

23 กวานพะเยา โอ..ละเนอทําบุญจั้งไดเลาเออ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

24 ลูกทุงเลือดสุพรรณ มาดวยกันไปดวยกันเลือดสุพรรณของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

25 ดอกฟาเมืองไทย เธอคนเดียวเทานั้นที่หัวใจฉันยังรักเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

26 รักริงโง ค่ําคืนนี้มีจันทรสวยสองสกาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

27 หงสปกหัก โอเจาหงสฟาเอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 ดรรชนีไฉไล ดรรชนีไฉไล นามนี้อยูกลางดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

29 ยิกเทาโหละซัว แสนที่จะปวดใจ ไดฟงเพลงมวยคร่ํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

30 แซซี้อายลื้อเจกนั้ง แซซี้อายลื่อเจกนั้ง เปนตายพี่ก็ยัง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

31 คนใตใจซื่อ เมื่อพี่ไดมาเวียงเหนือ งามเหลือจริงแม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

32 บานนี้ฉันรัก บานนอยหลังนี้สุขีเสียจริง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

33 เดือนจา เดือนจาเดือนยามเจาเลือนจากฟา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

34 แกวลืมดง สมหัวใจเจาแลวแมนกแกวลืมดง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

35 อัฐยายขนมยาย แมยายครับโปรดฟงทางนี้ ผมมีเงินอยูไมถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

36 พอคาขนมปลากริม ขนมแมเอยหวานๆ ใครทานบางครับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

37 ผูแพรัก รักเอย ดูหรือใยไมนาเลยหนอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

38 น้ําตาผัว เมียจาหันหลังฟงผัวสักนิด จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

39 ลูกแกวเมียขวัญ ลากอนเถิดหนาจอมขวัญ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

40 ยิ้มเห็นแกม ยิ้มก็เห็นแกมแยมก็เห็นไรฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

41 สาวหนาฝน สาวเอยแมสาวสมัยใหม แตงตัวจะไปไหนกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

42 หญิงกับเสือ หญิงดาก็วาผูหญิงรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

43 สนุกเกอร วางงานเราไปสังสรรคกันหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

44 ควายหาย ที่นาแหงนี้กอนเคยไดไถอยูประจํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

45 เขมรไลควาย เราชาวนาอยูกับควาย พอหมดงานไถ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

46 คนหัวลาน อยาเพิ่งดาวาคนหัวลาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

47 แนขางเดียว แนเสียยิ่งกวาแนอีกนอง นองนะซิพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

48 มาชวยกันผลาญ โอแมพวงสุมาลี มาลีของพี่เอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

49 วันพระอยาเวน เกิดมาเปนคนไทยนองเอยจําไว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

50 รําวงออกพรรษา เจอะกันอีกแลวคืนนี้มารําวงกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262082 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/07/2562 1 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

4 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

5 สมหลน คิดแลวปลื้ม แทบ ไมโคร √

6 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

7 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

8 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน √

9 คงจะมีสักวัน คงจะมีสักวัน คงเปนวันที่ชื่นใจ เรวัต พุทธินันทน √

10 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

11 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

12 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

13 กัลปาวสาน เธอถามวาโลกลอยอยูไดอยางไร สุรสีห อิทธิกุล √

14 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

15 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

16 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

17 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป กัมปะนี √

18 ประเทศไทย ตามสบายอยูแลวเราคนไทย กัมปะนี √

19 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

20 โสภาสถาพร จะบอกกลาวเลา บิลลี่ โอแกน √

21 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

22 เสียมั้ย ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

23 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

24 ยังไงก็โดน อยามาซ้ํา อยามาย้ํา อําพล ลําพูน(หนุย) √

25 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

27 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

28 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

29 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

30 เปนอยางงี้ตั้งแตเกิดเลย ใครเปนอยางเรา คงตองรูวา นูโว X

31 สุดฤทธิ์สุดเดช ตอบตอบมาหนอย ใหม เจริญปุระ √

32 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

33 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

34 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

35 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

36 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

37 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

รวมฮิต ร็อกดังระดับตํานาน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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38 คําถามเดิม เจอะคําถามมากมาย อยากให เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

39 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

40 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

41 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

42 เวียนหัว ไมดูไมแลไมแคร ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

43 ใครไมเกี่ยวถอยไป ใครไมเกี่ยวก็ถอยไป ไมใชเรื่องของใคร ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

44 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

45 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสักครั้งที่คิดเปนกังวล ธัญญรัตน กิ่งไทร √

46 แคนี้...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

47 ใจเธอ อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

48 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

50 คนใชชีวิต ตื่นข้ึนมาตอนเชา ชีวิตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262195 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/07/2562 1 เดอเดี่ยงดาง(Cover) จําไดบตอนที่เฮาเปนหมูกัน ตอนเด็กนอย ฮาย ชุติมา X

2 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

3 เลว ออย แสงศิลป X

4 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

5 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

6 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

7 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

9 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

10 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

11 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

12 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

14 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 นิลันดอน(เวอรชั่นรองเดี่ยว) คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

16 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

17 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

18 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

19 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

20 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

23 หอยกิ๊บกี้ หอยกิบกี้ๆกิบกี้เก็บหอยกิบกี้ๆ ลํายอง หนองหินหาว √

25 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

26 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

27 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

28 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

30 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

31 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

32 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

33 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

34 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

36 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

38 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

39 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

40 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

41 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

42 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

45 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

46 คาคอ ฐา ขนิษ X

47 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

48 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

49 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

50 เตยลาหนาเฟซ กุง สุภาพร สายรักษ X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262200 ทําซ้ํา

วันที่วาง 18/07/2562 1 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

2 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

4 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

5 พรุงนี้คอย (Cheat Day) รูนะวามันไมควรและดูเปนคนไมดีซะเลย ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

6 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

7 ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง เราก็โทรคุยกันทุกวัน ถาอยากมองเห็นหนา พลพล √

8 รักไมมีทางแพ (Ost.Club Friday 11)ถาเคยรักใครสักคนจะเขาใจ คนๆนี้ที่ บอย Peacemaker √

9 รักไมมีทางออก (Club Friday Series ความรักที่ฉันเคยใฝฝน ความรักดีๆ พลอยชมพู √

10 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

เพลงดังลั่นชารต 2

ลูกทุงดังทุกทิศ ฮิตท่ัวเมือง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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11 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

12 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

13 หลอก (Fools) ในวันนี้ที่เธอบอกฉัน วารักเราคงตองจบ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

14 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

15 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

16 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

17 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

18 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

19 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

20 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

21 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

22 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

23 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

24 ใครเพื่อนเธอ (Ask Real) ใครอะที่โทรมาหาตลอด ใครอะที่ชอบ แพม เปมิกา สุขเสวี √

25 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

26 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

27 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

28 เพื่อนพระเอก Polycat X

29 ภักดี Polycat X

30 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU;Urboy TJ √

31 แฟนเธอ..(I don't like) อยากจะทําเปนเหมือนไมแครอยูนะ baby แพม เปมิกา สุขเสวี;Hi-U √

32 เรื่องของฉัน ที่ใหเธอไปแคหวังดี เทาไรก็เทาที่ฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

33 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร;P-Hot;YOUNGOHM X

34 เอาไงดีวา MARC TATCHAPON;LAZYLOXY X

35 เท เท เท ก็รูเธอนั้นอยากจะระบาย แคมองในตา โอต ปราโมทย √

36 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

37 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

38 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

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

40 แคเธอที่ตองการ PREM X

41 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

42 ดวงจันทรกลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรในยามกลางวัน อาจจะมองไมเห็น GETSUNOVA;วิโอเลต วอเทียร √

43 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

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

45 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง มาตัง ระดับดาว √

46 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

47 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

48 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

49 I'm OK รักที่ใหไปรักที่ฉันใหไป ไมตองเกรงใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

50 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262196 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/07/2562 1 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

2 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตน X

3 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

4 ก.ข.ค.กางขวางคอ เพชร สหรัตน X

5 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

6 เสียเจามื้อเคาทดาวน เพชร สหรัตน X

7 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 อายตายสิไหนําบ เพชร สหรัตน X

9 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

10 เขาตายสิฮักอายบ เพชร สหรัตน X

11 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 ลําลา LamLa เพชร สหรัตน X

15 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

16 ผูบาวดาวเทียม เพชร สหรัตน X

17 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 ผัวเกากะเหงาเปน เพชร สหรัตน X

19 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

20 บเลิกไดบ เพชร สหรัตน X

21 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

23 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

24 แตกี้คือบเลือกอาย เพชร สหรัตน X

25 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

26 ถืกตอก เพชร สหรัตน X

27 สังกัดพรรคเพื่อเธอ ก็คนเคยลมใจก็เลยซมซาน ใชจายคืนวัน ไหมไทย ใจตะวัน √

28 14 กุมภาฯ เพชร สหรัตน X

29 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบสี่กุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

30 หนอไมสม เพชร สหรัตน X

31 ความจําเรื่องเจา เปนจังใดนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ไหมไทย ใจตะวัน - เพชร
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34 แชงใสซอง เพชร สหรัตน X

35 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

36 ขอตอกแหน เพชร สหรัตน X

37 จิ๊กโกหาเกิบ ถอดไวหมองนี่จําได..จําได เกิบคูใหม ไหมไทย ใจตะวัน √

38 กอนคํา เพชร สหรัตน X

39 รอขาวสาวฟงลํา ไมมีขาวจากสาวฟงลํา นองคงมองขาม ไหมไทย ใจตะวัน X

41 ถูกทิ้งที่พัทยา ไปอยูเมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

43 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

45 ไสเดือนตายแดด ความฮักอายเหมือนขี้ไกเดือนที่มัน ไหมไทย ใจตะวัน √

47 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

48 ไดกันตอนเมา เพชร สหรัตน X

49 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262084 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/07/2562 1 โอละหนอ...My Love ฝากเอาไวกอนนะ ขอทีวันนี้ไมเอาละ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

3 รักแท..ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผูคนรักกัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

4 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

5 O.K.นะคะ โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

6 ไมรัก...ก็บา เดิมทีเดียวไมเคยสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

7 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

8 รัก ไมรัก เขาคนน้ันที่เจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

9 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เปนอาการทางใจ ไบรโอนี่ √

10 มืดตึ๊ดต๋ือ มืดตึ๊ดต๋ือ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

11 SURPRISE ใครก็ไมคิดวาเธอจะมาเจอฉัน ZA ZA;BUBBLE GIRLS √

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

13 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

14 Boom เดินมาทางนี้ซิ เดินมาทางนี้ซิ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);CHINA DOLLS;แคทรียา อิงลิช √

15 NON-STOP พอเห็นแลวก็ไมทัก พอทักแลวก็ไมหัน DRAGON 5 √

16 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรักใคร นาวิน ตาร √

17 มะลึกกึ๊กกึ๋ยย ฉันเปนแมมดดูตัวเล็กไปหนอยหนึ่ง นาตาลี √

18 อูวว อายมาก ฉันอายมาก มาเจอะอยางนี้ 3G √

19 ตัวเล็ก...ใจใหญ อาจดูตัวเล็กอยางนี้ แตใจมันบิ๊กกวานี้ BUBBLE GIRLS √

20 ตกใจหมดเลย ดูดูก็เห็นวาเธอก็มีแตคนรัก มีคนสวยๆ นัท มีเรีย √

21 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญิ๋ง √

22 SORRY เธอก็รูวาฉันตองเจ็บเมื่อโดนเธอทิ้ง ไบรโอนี่ √

23 Say โจะ เธอจะหนีไปไหน จะหนีไปไหน วง ลูกหิน √

24 ติ๊กต็อก เงยหนาดูนาฬิกา ฟงเสียงเจานาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

25 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

26 ผีเสื้อราตรี (จะไปกับแสงสี กับปกที่สวยๆ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

27 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

28 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

29 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

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

31 ADVENTURE ไปๆดวยกัน จะชวนกันไป adventure MR.TEAM √

32 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทิวา Hula Hula √

33 โอะ โอะ โอะ โอะๆๆเจ็บ โอะๆๆๆๆเจ็บ CHINA DOLLS √

34 สุดที่รัก อยากมีคนรัก ขอใหใครตอใครก็รัก ภวพร ภูวะปจฉิม (ปอ) √

35 แมงยุง เปนแมงตัวนอย ไดแตคอยตามคนนารัก สมพล ปยะพงศสิริ √

36 แอปเปล มะละกอ กลวย สม ยี่...สิบ อยากรูตองใหยี่สิบ ตะกรา √

37 ลูกทุงลิซึ่ม ร่ํารองกระจองอแง แตชาแตแม วง เตปาปา √

38 สิบ ยี่สิบ ขึ้นตนRAPอะไรก็ไดแตRAPลงทายทายตอง MCCa √

39 BOUNCE Bounce เขามาทักกันหนอยสิครับ Golf & Mike √

40 รักอยูหนใด (ละครเสนหรักนางซิน) รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA √

41 ฮัก (HUG) LOVE มันอยูไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

42 สองตา กอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

43 จีนี่ จา พัน พันราตรี ที่ Genie ไมเจอใครๆ ศิลปน 2002 ราตรี √

44 ใจละลาย แคเห็นเธอแลวก็ใจละลาย ใจละลาย ZA ZA √

45 เลนของสูง (ละครดาวเกี้ยวเดือน) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

46 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

47 คนใจงาย จั๊ด จา ดา ดา จั๊ด จั๊ด จั๊ด ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) √

48 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

49 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

50 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262085 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/07/2562 1 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

4 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

5 ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง เราก็โทรคุยกันทุกวัน ถาอยากมองเห็นหนา พลพล √

เพลงสนุกยุค 2000
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

เพลงร็อก พลังรัก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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6 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

7 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

8 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

9 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

10 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

11 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

12 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

13 พูดในใจ ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที BODYSLAM √

14 หัวใจไมฟงเหตุผล ยังไงก็ดูไมควร..ถากลับไปรบกวนใจเธอ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

15 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

17 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

18 เรื่องเดียวที่ไมยอม ฉันยอมไดทุกอยาง แคเพียงไดเห็น PURE √

19 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

20 คนเบื้องหลัง เขาก็รูวาเธอมีใคร..และก็รูวาฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

21 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

22 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

23 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

24 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

25 แมวา แมวาเธอจะไมเชื่อใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

26 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

27 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

28 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

29 เจาหญิงนิทรา นั่งมองเธอเนิ่นนาน เห็นตาเธอพริ้มหลับ CLASH √

30 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

32 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 พูดไมไดสักที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

34 เขาไมรักเรา ยิ่งฝนก็ยิ่งเจ็บ เขาก็ยิ่งเบื่อ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

35 ใจเรายังตรงกันอยูไหม ไมใชคนเหงา แตก็เขาใจ จะไมใหเหงา กะลา √

36 ภาษากาย ยอมใหไปแลว..เมื่อหัวใจเธออยูที่ POTATO √

37 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

38 พยายามกี่ครั้งก็ตามแต... ไดแคเพียงบอก ไดแคเพียงหลอก HANGMAN √

39 เธอคือนางฟาในใจ ทนมานานหัวใจเปลาเปลี่ยวเดียวดาย CLASH √

40 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให วง Endorphine √

41 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

42 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

43 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

44 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

45 ชั่วฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

46 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

47 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

48 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

49 ยังรักเธอเหมือนเดิม (ละครสุดสายปานคิดถึงแตเธอ แตเธอเมื่อกอน แววตา BANKK CA$H √

50 ยังยิ้มได หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปญหา พลพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262194 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/07/2562 1 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

2 นิลันดอน(เวอรชั่นรองเดี่ยว) คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

3 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

5 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

6 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

7 เมียสํารอง บัวผัน ทังโส X

8 ฮอยฮักปกใจ จินตหรา พูนลาภ X

9 ฮักแพงกันเดอ (รถแห) จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

10 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

11 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

12 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

13 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

15 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

16 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

17 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

18 ภักดีที่เจ็บ จินตหรา พูนลาภ X

19 เจ็บแตเก็บอาการ บัวผัน ทังโส X

20 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

21 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

23 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

24 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

25 ผัวเผลอแลวเจอกัน บัวผัน ทังโส X

ลูกทุงซุปตารมหาฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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26 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

27 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

28 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

29 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

31 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

33 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

34 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

35 กะเทยหาว จินตหรา พูนลาภ X

36 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

37 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

38 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

39 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

41 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

42 ผูชายหมาๆ แพรวพราว แสงทอง;เดนชัย วงศสามารถ X

43 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

44 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

45 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

46 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

47 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

49 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

50 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X
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