
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262230 ทําซ้ํา

วันที่วาง 03/10/2562 1 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

2 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน สุนารี ราชสีมา X

3 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

4 รายงานหัวใจ หัวใจ.. รายงาน คิดถึง..เธอ สุนารี ราชสีมา X

5 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

7 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

8 น้ําตานองเพ็ญ สุนารี ราชสีมา X

9 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สุวรรณภูมิ √

10 พูดกับภาพ สุนารี ราชสีมา X

11 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

12 ถึงเวลาจะบอกรัก สุนารี ราชสีมา X

13 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

14 กลับไปถามเมียดูกอน กลับไปถามเมียเธอดูเสียกอน สุนารี ราชสีมา X

15 รักพี่อยาถามถึงเมีย เอกราช สุวรรณภูมิ X

16 สุดทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา สุนารี ราชสีมา X

17 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

18 ชายในอุดมคติ โปรดอยาเอาเงิน มาเปนสะพาน สุนารี ราชสีมา X

19 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

20 รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํา รักก็ช้ําเลิกก็ช้ํากรรมของเรา สุนารี ราชสีมา X

21 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

22 มอเตอรไซคนุงสั้น สุนารี ราชสีมา X

23 รักนองจอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

24 จดหมายใสน้ําหอม จดหมายใบนี้เขียนที่หองนอน ทุกบททุกตอน สุนารี ราชสีมา X

25 เวทีหัวใจ เอกราช สุวรรณภูมิ X

26 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

27 ยังรักสาวปากน้ําโพ เอกราช สุวรรณภูมิ X

28 เงามืดในดวงใจ สุนารี ราชสีมา X

29 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

30 ฝนซาน้ําตาซึม สุนารี ราชสีมา X

31 น้ําตาดาว คืนนี้เปนคืนที่ฟาสดใส เอกราช สุวรรณภูมิ √

32 รอยดางในดวงใจ สุนารี ราชสีมา X

33 แคพี่ชาย เปนแคพี่ชาย เปนไดแคเพียงพี่ชาย เอกราช สุวรรณภูมิ √

34 แฟนฉันไมตองหลอ แฟนฉันไมตองหลอ สุนารี ราชสีมา X

35 มือถือชื่อออด ไอหนุมมือถือที่เขามีชื่อวาออด เอกราช สุวรรณภูมิ √

36 ชายใจเดียว กวาจะไดรักกันก็เนิ่นนานเหลือเกิน สุนารี ราชสีมา X

37 อัญญาดา ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเหลือไวเพียงตํานาน เอกราช สุวรรณภูมิ √

38 พัทยา สุนารี ราชสีมา X

39 หลีกทางใหเธอ ตองขอโทษทีที่ฉันนี้มาชาไปหนอย เอกราช สุวรรณภูมิ √

40 หลีกทางรัก สุนารี ราชสีมา X

41 นานเกินรอ จากกันไปนานหลายป เอกราช สุวรรณภูมิ X

42 มือถือไมค ไฟสองหนา ยืนอยูหลังไมค แสงไฟสองหนา สุนารี ราชสีมา X

43 หลั่งน้ําตาลาแฟน เอกราช สุวรรณภูมิ X

44 เดือนกวาไมมาแฟลต สุนารี ราชสีมา X

45 ตามหาเดือน เอกราช สุวรรณภูมิ X

46 มีโอกาสแตขาดเวลา สุนารี ราชสีมา X

47 คนใจเบา เอกราช สุวรรณภูมิ X

48 ฉันจะไปกอนคนใหมจะมา สุนารี ราชสีมา X

49 บันทึกช้ํา ผานความช้ํามาไมรูกี่หน เอกราช สุวรรณภูมิ √

50 จําเสี่ยงเลี้ยงพอ สุนารี ราชสีมา X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262101 ทําซ้ํา

วันที่วาง 03/10/2562 1 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

2 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

3 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

4 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ Potato √

5 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได POTATO √

6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

8 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

9 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงคูฮิต เอกราช - สุนารี

TRACK

POTATO BEST PLAYLIST

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 1/16



10 ที่เดิม เปนธรรมดาที่เธอโดดเด่ียว...ทําอะไร POTATO √

11 ขอบคุณที่รักกัน Medium Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

12 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

13 คําตอบของหัวใจ (ละครรักนี้..หัวใจเราจองไมรูวาทุกอยาง ระหวางเราสองคน ปบ Potato √

14 หวังดีเสมอ ถึงไมไดรักตัวฉัน ขอแคใหเธอไวใจ POTATO √

15 คนดีไมมีที่อยู ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน วาเธอตองการ POTATO √

16 ชู ป ดู วับ มีอะไรก็ใหเธอ...ไปกับใครสักครั้ง POTATO √

17 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. POTATO √

18 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

19 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเปน POTATO √

20 เพราะเธอ (ละครมายาตวัน) แสง..แสงดวงตะวัน เริ่มจะสองฟา POTATO √

21 จําอะไรไมได เธอกอดกันครั้งแรกเมื่อไหร ฉันยังจําได POTATO √

22 บังเอิญ/โลกกลม/พรหมลิขิต(ภ.บังเอิญเปนความตองการจากฟาหรือความตองการ POTATO √

23 ยื้อ (ภาพยนตรโลงตอตาย) แคฝนวาเธอจากไป...ก็รายแรงเกินกวา POTATO √

24 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

25 ไมใหเธอไป จากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

26 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

27 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา POTATO √

28 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

29 ทํานองที่หายไป ไมตองการอะไรที่เลิศเลอ ขอแคฉันมีเธอ POTATO √

30 ภาษากาย ยอมใหไปแลว..เมื่อหัวใจเธออยูที่ POTATO √

31 แพกลางคืน ดึกแลว..ไลตัวเองใหไปนอน ปบ Potato √

32 นี่แหละความเสียใจ ทุกเรื่องราวที่เขามา..ที่เจ็บและช้ํา POTATO √

33 ฟงความขางเดียว มีใครบางไหมตองการกอดฉัน..รอใคร POTATO √

34 พระจันทรดวงเกา ก็เหนื่อยกับความรัก..ก็อยากที่จะลอง POTATO √

35 CIRCLE เจ็บที่เขามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรัก POTATO √

36 เลนลิ้น ที่บอกวารัก อยางนั้น อยางนี้ซะมากมาย POTATO √

37 ไมรูจะอธิบายยังไง ฉันไมรูเธอไดยินฉันไหม...แตละคําที่ POTATO √

38 สามเวลา ทุกเชาที่ตื่นข้ึนมานั้น สิ่งแรกที่ทํา POTATO √

39 อุปสรรคกอใหรักบังเกิด ไมวาชีวิตเธอเปนเชนไร เธอจะมีฉัน POTATO √

40 Sassy Girl (Refresh) มันก็จริงที่ฉันไลเธอไป...มันก็จริง POTATO √

41 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

42 ลา ลา ลา ไมบอกก็รูดีใชไหม...ฉันมองแตเธอ POTATO √

43 กําแพง ที่ผานมาฉันทําใหเธอเสียใจเทาไหร POTATO √

44 ขอบใจ เจียมตัวเอง..ตั้งแตวันที่ไดพบเธอ POTATO √

45 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

46 จะใหฉันทํายังไง (ละครน้ําตาลไหม) ฉันก็รูในกฎเกณฑ และก็เห็นในความจริง POTATO √

47 สัญญา(จะไมไปไหน)(ละครเพียงใจที่ผูกพันฉันไมเคยยอมใหใครทั้งนั้น...ฉันไมเคย ปบ Potato √

48 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

49 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

50 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262238 ทําซ้ํา

วันที่วาง 03/10/2562 1 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

2 บักขี้เหลานั่งเวากับหมา ไหมไทย หัวใจศิลป X

3 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

4 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

5 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

6 นางฟาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

7 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

8 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ฆาอายใหตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป X

10 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

11 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

12 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

13 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบสี่กุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

14 บตองหวงอาย ไหมไทย หัวใจศิลป X

15 ทางเล่ียงเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป X

16 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

17 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

18 หัวใจยอมใหตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป X

19 ทนบไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป X

20 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

21 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

22 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

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

24 ถูกทิ้งที่พัทยา ไปอยูเมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง ไหมไทย ใจตะวัน √

25 ไสเดือนตายแดด ความฮักอายเหมือนขี้ไกเดือนที่มัน ไหมไทย ใจตะวัน √

26 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสียงแนครับ ปรบมือตอนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

27 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

28 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

29 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

เพลงฮิตโดนใจ ไหมไทย ใจตะวัน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 2/16



30 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

31 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

32 แคมองก็มีแฮง ถึงเจาบรัก บรอ อายกะบซีเรียส ไหมไทย ใจตะวัน √

33 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

34 เปนจั่งใดละบัดนี้ อยากสิถามใจนองนาง มันเกิดอีหยังขึ้น ไหมไทย ใจตะวัน √

35 จิ๊กโกหาเกิบ ถอดไวหมองนี่จําได..จําได เกิบคูใหม ไหมไทย ใจตะวัน √

36 สุดทายอายส่ํางัว ไหมไทย หัวใจศิลป X

37 คนเกายังบไป คนใหมกะมาแทน ไหมไทย หัวใจศิลป X

38 รักพอกะเทิน หนุมโคราช บาดเจ็บมาเซซัดเซโซ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 แฟนเลือนสะเทือนใจ ลมพัดทิวไผ ปลิวไสวปลายไผ ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร X

40 เห็นเธอที่เยอรมัน ไหมไทย อุไรพร X

41 ดาวเคียงเดือน ไหมไทย อุไรพร X

42 ใหเขาเปนคนสุดทาย ไหมไทย อุไรพร X

43 ผมไมไดเจาชู ไมไดเจาชู เพียงแตเสียรูคนบอย ไหมไทย ใจตะวัน √

44 สังกัดพรรคเพื่อเธอ ก็คนเคยลมใจก็เลยซมซาน ใชจายคืนวัน ไหมไทย ใจตะวัน √

45 รอขาวสาวฟงลํา ไมมีขาวจากสาวฟงลํา นองคงมองขาม ไหมไทย ใจตะวัน X

46 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

47 มือพิณขาวขอบ เพิ่นเอิ้นอาจารยแตบมีปริญญา ไหมไทย ใจตะวัน √

48 อายรับบได คนที่เคยเคียงขาง ฮักแพงกันปานจะกลืน ไหมไทย ใจตะวัน √

49 แมนแฟนอายบนอ แมนๆคนน้ีบ แมนคนน้ีบนอ แมนๆคนนี้ ไหมไทย ใจตะวัน √

50 ฮีตสิบสอง โอ..โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262100 ทําซ้ํา

วันที่วาง 03/10/2562 1 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

3 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

4 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

5 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

6 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

7 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

9 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

10 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

11 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

12 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

13 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 อยาลอเลน คําเรื่อยเปอยก็เหนื่อยใจทุกคน สับสน หนุม กะลา √

15 ถาเธอตองการ ถึงแมเจ็บช้ํา ถึงแมรอนรน จิรศักดิ์ ปานพุม √

16 นานเทานาน (ละครหัวใจเรือพวง) อาจมีเรื่องราวของเธอบางอยาง หนุม กะลา √

17 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

18 ไมยอมตัดใจ เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

19 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

20 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

21 บาดเล็กเจ็บลึก ก็เปนเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิต BLACKHEAD √

22 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

23 เธอไดยินไหม ทุกทุกครั้งที่วาเธอรักฉัน อาจดูเหมือน BLACKHEAD √

24 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

25 แมน มีคนทั้งคน ที่คอยหวงใย หากวันหนึ่ง นครินทร กิ่งศักดิ์ √

26 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

27 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

28 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

29 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

30 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

32 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

33 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

34 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

35 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

36 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

37 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

38 มีความสุขหรือเปลา หากวันนึงที่ตัวเธอตองเหนื่อยลา BLACKHEAD √

39 ฉันเสียเธอไปหรือยัง เธอเหมือนเดิม ที่เหมือนเดิม มันแบบไหน จิรศักดิ์ ปานพุม √

40 ไมใชฉันใชไหม ถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรค ศุขพิมาย;DA endorphine √

41 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

42 ไมมีปาฏิหาริย ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

43 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

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

45 ภูมิแพกรุงเทพ โรคภูมิแพกําเริบจนทนไมได หมอก็ขอให นครินทร กิ่งศักดิ์;feat.ตั๊กแตน ชลดา √

46 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน เสกสรรค ศุขพิมาย √

48 HAPPY BIRTHDAY คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย BLACKHEAD √

49 I WANNA LOVE YOU เห็นตัวเธอเจอกันมานานนัก LOSO √

ชื่อเพลง
MP3 ชุด 5 ขุนพลพันธุร็อก

TRACK คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562040 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

2 เธอหรือเปลา เธอหรือเปลา อยากจะรูวาเปนเธอ สุรสีห อิทธิกุล √

3 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

4 ใกลกับไกล อยูใกลกันบางก็ดี จะได สุรสีห อิทธิกุล √

5 ไกล ไกลสุดขอบฟาไกล สุรสีห อิทธิกุล √

6 ไมมีวันจะใกลเธอ ถอดดวงใจออกจากรางกาย สุรสีห อิทธิกุล √

7 อยูไปเพลินเพลิน อยูไปเพลินๆ ก็อยูไปเพลินๆ สุรสีห อิทธิกุล √

8 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟา ขีดมาแลว สุรสีห อิทธิกุล √

9 ทะเลคน ฟาดูสดใสน้ําเปนประกายสวยงาม สุรสีห อิทธิกุล √

10 กัลปาวสาน เธอถามวาโลกลอยอยูไดอยางไร สุรสีห อิทธิกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562035 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 Too Much So Much Very Much จากเปนคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน เพลงบรรเลง √

2 ตองโทษดาว... ความจริงที่ฉันตองการเก็บไว มันทําให เพลงบรรเลง √

3 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว เพลงบรรเลง √

4 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย เพลงบรรเลง √

5 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ เพลงบรรเลง √

6 ใตแสงจันทร ภายใตแสงจันทร เพลงบรรเลง √

7 ผูชายอยางฉัน ไมใกลเคียงใชไหมอะไรที่ฉันเปน เพลงบรรเลง √

8 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง เพลงบรรเลง √

9 หัวใจช้ําๆ ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น เพลงบรรเลง √

10 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562036 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง เพลงบรรเลง √

2 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม เพลงบรรเลง √

3 ขอบคุณที่รักกัน ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เพลงบรรเลง √

4 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ เพลงบรรเลง √

5 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก เพลงบรรเลง √

6 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ เพลงบรรเลง √

7 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย เพลงบรรเลง √

8 คนบนฟา ในมือของฉันนั้นมีดอกไม แตฉันไมรู เพลงบรรเลง √

9 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ เพลงบรรเลง √

10 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว เพลงบรรเลง √

11 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได เพลงบรรเลง √

12 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน เพลงบรรเลง √

13 ทุมอยูในใจ (ภ.SuckSeed หวยขั้นเทพนี่คือทํานองแหงความหลังระหวางเรา เพลงบรรเลง √

14 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ เพลงบรรเลง √

15 คราม ลึกลงเทาไรก็ยิ่งมืดมน คนไปเทาไร เพลงบรรเลง √

16 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน เพลงบรรเลง √

17 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. เพลงบรรเลง √

18 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ เพลงบรรเลง √

19 พูดไมคอยเกง มีบางคําที่อยาก บอกกับเธอ เพลงบรรเลง √

20 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว เพลงบรรเลง √

21 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ เพลงบรรเลง √

22 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เพลงบรรเลง √

23 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย เพลงบรรเลง √

24 เธอจะอยูกับฉันตลอดไป ความเปนจริงวันนี้แมทําใหเราตองปวดใจ เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562037 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป เพลงบรรเลง √

2 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ เพลงบรรเลง √

3 รักเธอมากกวา (รักในรอยแคน) ตางก็รักกัน แตก็รูกัน เพลงบรรเลง √

4 ไมมีใครแทนที่เธอ ไมวาเธอคิดถึงกันหรือเปลา ก็จะขอคิดถึง เพลงบรรเลง √

5 รักเธอนิรันดร (รอยรักรอยอดีต) ไดยินเสมอ นี่เธอใชไหม หรือเสียงใบไม เพลงบรรเลง √

6 ขอแคฝน [เกมรักพยาบาท] อยากใหเรานั้นยืนเคียงขางกัน เพลงบรรเลง √

7 ฉันจะอยูกับเธอ (กําแพง) เธอ...ก็คงจะรูดี วาชีวิตของฉัน... เพลงบรรเลง √

8 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ที่มีแคความฝนใฝ เพลงบรรเลง √

9 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง เพลงบรรเลง √

10 เหนือกาลเวลา [เมืองมายา] หากวาใจเรารักกัน อยาหวั่นกลัว เพลงบรรเลง √

11 แสงและเงา Ver.Pop(ละครเงาอโศก)มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา ที่เฝารอ เพลงบรรเลง √

12 แคมีเธอ เปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา เพลงบรรเลง √

13 เธอรักฉันที่ตรงไหน (ละครเปลือกเสนหาคนบางคนชอบมองแตนอกกาย ชื่นชมอะไร เพลงบรรเลง √

14 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ เพลงบรรเลง √

15 เพื่อนเกา แคความไหวหวั่นที่มันเขามา เพลงบรรเลง √

16 ถามดาว มองรอบตัว ก็มองไมเห็นใคร เพลงบรรเลง √

Acoustic In Love (Guitar)

เบิรด ธงไชย Smooth Jazz (HIFI)

SURASEE SELECTIONS HI-RES

Sweet Memory (เพลงละคร)

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 4/16



17 เธอคนเดียว [คูกรรม] ดาวทั้งฟา ริบหรี่และมืดลงไป เพลงบรรเลง √

18 เพลงรัก เคยไดยินเสียงเพลงหนึ่ง เพลงบรรเลง √

19 กุมภาพันธ คงเปนที่ฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา เพลงบรรเลง √

20 รอเธอหันมา รูอะไรหรือเปลา วามีใครอีกคนเฝามอง เพลงบรรเลง √

21 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร เพลงบรรเลง √

22 ชีวิตลิขิตเอง กอนเคยเชื่อในลิขิตฟาดิน ปลอยชีวิต เพลงบรรเลง √

23 ตะกายดาว อยากจะเปนจะมุงไป เพลงบรรเลง √

24 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562038 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควัน เพลงบรรเลง √

2 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน เพลงบรรเลง √

3 ปลอยใจฝน ปลอยดวงใจลอยหายเขาไปในเพลง เพลงบรรเลง √

4 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย เพลงบรรเลง √

5 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย เพลงบรรเลง √

6 ผิดดวยหรือ ฉันไมรู ฉันไมรู วาฉันจะทําอยางไร เพลงบรรเลง √

7 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เพลงบรรเลง √

8 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

9 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

10 ไมอาจหยั่งรู เธอคือนางในนิยาย เพลงบรรเลง √

11 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน เพลงบรรเลง √

12 บงบอก คอยทุกวันกวาตะวันจะไกลลับตา เพลงบรรเลง √

13 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป เพลงบรรเลง √

14 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร เพลงบรรเลง √

15 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย เพลงบรรเลง √

16 หัวใจขอมา กลับมายืนที่เดิม ที่ที่เคยคุนตา เพลงบรรเลง √

17 ปลอยใจฝน ปลอยดวงใจลอยหายเขาไปในเพลง เพลงบรรเลง √

18 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา เพลงบรรเลง √

19 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ เพลงบรรเลง √

20 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา เพลงบรรเลง √

21 สัญญาปากเปลา แมวาเราเคยตกลงกันไว เพลงบรรเลง √

22 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน เพลงบรรเลง √

23 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เพลงบรรเลง √

24 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562039 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง เพลงบรรเลง √

2 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท เพลงบรรเลง √

3 หากันจนเจอ สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือน เพลงบรรเลง √

4 วันใส ๆ ฟาใส แดดไกลๆ สีจางๆ เพลงบรรเลง √

5 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ เพลงบรรเลง √

6 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

7 เผื่อใจไว ฉันยังเต็มใจถาหากเธอจะกลับมา เพลงบรรเลง X

8 ขอเพียงจําไว อาจ อาจจะมีความรักลึกซึ้งในจิตใจ เพลงบรรเลง √

9 คิดถึงและเปนหวง จะอยูแหงไหนจงอยาไดไหวหวั่น เพลงบรรเลง X

10 อยากรูไหม อยากรูไหม ทําไมที่เราคบกัน เพลงบรรเลง √

11 ไมเคยไมรักเธอ อยากบอกวาฉันไมเคยไมรักเธอเลย เพลงบรรเลง √

12 ขอกลับคํา ฉันไมลืมสัญญาที่ฉันเคยมี เพลงบรรเลง √

13 บอกรัก ทุกครั้งที่ฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร เพลงบรรเลง √

14 โอใจเอย เธอไมรับไมรูอะไร ไมเคยเอะใจบาง เพลงบรรเลง √

15 ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษที่ทักคนผิด เพลงบรรเลง √

16 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล เพลงบรรเลง X

17 เฝาคอย เฝาคอยใครสักคนจะหลงทางผานมา เพลงบรรเลง X

18 เก็บใจ เก็บใจไวตรงนั้น ซอนเอาไวตรงนั้น เพลงบรรเลง X

19 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น เพลงบรรเลง X

20 รักเธอที่สุด อยากบอกกับเธอวายังรัก เพลงบรรเลง X

21 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว เพลงบรรเลง X

22 รักลนใจ คืนนี้ใจฉันวาวุน เฝาแตเห็นหนาคุณ เพลงบรรเลง X

23 รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ฉันก็รูตองเปนอยางนี้ ตอนสุดทาย เพลงบรรเลง √

24 สบตา ใจคอจะทําใหงอรอจนเมื่อไร เพลงบรรเลง X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262098 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

4 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

5 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

7 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

8 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รวมเพลง 3 สิงหฮิตมหาชน

Best of Hua-Hin-Jazz

Best of Love Songs กบ ทรงสิทธิ์&ป

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 5/16



9 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

10 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

13 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

14 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

16 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

17 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

19 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

20 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

22 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

23 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

25 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

26 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

28 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

29 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

31 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

32 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

33 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

34 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

35 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

37 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

38 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

40 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

41 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

43 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

44 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

46 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

47 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

49 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

50 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262227 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

2 มานอนนาเดอ เหนื่อยแนบนอผูสาว เฮ็ดโอทีจนวาบได มนตแคน แกนคูน √

3 วันที่ไดคําตอบ วันที่โชคชะตาไมอยูเคียงขางเรา วันที่ ไมค ภิรมยพร √

4 ดอกหญากลางเมืองใหญ เด็กนอยบานนอก ดอกหญาริมทาง ตาย อรทัย √

5 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ทุกลมหายใจ คูแฝดโอเอ X

7 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

8 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

9 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

10 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย ลําเพลิน วงศกร √

11 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ดอกออ ทุงทอง √

13 ไปสิเหลอ ไปสิเหลอแตเหิงบคืนหัน อายไปนําฮอยฝน ตติยา สนสกุล √

14 ทางเลือก กวาง จิรพรรณ X

15 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

16 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

17 สอบตกวิชาฮัก แพรวา ดาราภัส X

18 แฟนเขา กานต ตนไมมิวสิค X

19 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

20 เปนแฟนอายเนาะ เบนซ เมืองเลย;กระตาย พรรณนิภา X

21 รถบมีน้ํามัน จอบ เสกสันต X

22 เลว ออย แสงศิลป X

23 อายจนคนมีเงิน เตะ ตระกูลตอ X

24 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

25 นาฮักหนาฮาน กุง สุภาพร สายรักษ X

26 เซ ตาร ตจว. X

27 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

28 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รวมเพลง 50 ลูกทุงกําลังฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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29 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

30 เบิดแลวบอ...ฮัก (Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา มนตแคน แกนคูน √

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

32 โคตรเจ็บเลย เบนซ เมืองเลย X

33 บทเรียนราคาถึก เนย ภัสวรรณ X

34 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

36 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

38 สิไดบ องคโดย X

39 เห็นเดะ แอม ศรนรินทร X

40 หนังสือเลมเกา SODA5 (โซดาไฟ) X

41 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

43 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

44 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 อยาเพิ่งบอกขาวราย(Cover) สายตาที่เธอมองดูฉัน เหมือนเธอนั้นมี มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

46 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง(Cover) ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป ฮาย ชุติมา √

47 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร √

48 มึงเปนบาติ(Cover) มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได มีนตรา อินทิรา √

49 คําขอสุดทาย ฮักเกิดจากคนสองคน แตพังลงเพราะคนสองใจ ขาวทิพย ธิดาดิน X

50 สังหารหมู SODA5 (โซดาไฟ) X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262231 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

4 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

5 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

6 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

7 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

10 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

11 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

12 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

13 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

14 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

15 Dancing Musketeers X

16 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

17 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

18 Okay x Urboy TJ Okay ไมวาจะเปนยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Urboy TJ √

19 นอนไดแลว (Sleep now) ฟกกลิ้ง ฮีโร;The TOYS X

20 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

21 ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แกสโซฮัก รักเต็มถังไดโปรดอยาปลุกฉัน ตอนนี้ฉันแฮปป TABASCO;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

22 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

23 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

24 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

25 เหนื่อยไหมหัวใจ (Acoustic Version)เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect;feat.วาน วันวาน √

26 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC √

27 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

28 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

29 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

30 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

31 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

32 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

33 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

34 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

35 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

36 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

37 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

38 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

39 ฉันมาบอกวา Season Five X

40 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

41 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

42 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

43 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

44 รู รู แตมันทําไมได อยากจะทําแคไหน พีระพัฒน เถรวอง √

45 การเดินทาง(Backpack) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

46 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

47 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

48 เสียงสะทอน นานเทาไหรแลวเธอ ที่ทําเพื่อเธอมากมาย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

เพลงฮิตสุดปง เพลงดังรอยลาน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 7/16



49 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

50 อยูๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจ (ล.รอยมารเธอไมใชคนที่ฉันเฝารอ เธอไมใช พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262235 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 พื้นที่ทับซอน จินตหรา พูนลาภ;กระตาย พรรณนิภา X

2 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

4 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

5 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

6 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

7 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

8 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

9 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

10 สราง ตึกนี้อายกะสราง ตึกนั้นอายกะสราง ไมค ภิรมยพร √

11 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

12 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

13 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ กวาง จิรพรรณ X

14 ป(จน)ปน เอ มหาหิงค X

15 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

16 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

17 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

18 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

20 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

21 ทุกการแจงเตือน ศาล สานศิลป X

22 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

23 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

24 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

25 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

26 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

27 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

28 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

29 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

30 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

31 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

32 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

34 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

35 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

36 ถิ่มนองสา อัน พิไลพร X

37 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

38 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

40 คาคอ ฐา ขนิษ X

41 นางฟากับคนกอซอ เพียงแคอายพอหนา ซํานี้อายก็ดีใจ ดุย เชียงรัมย X

42 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

43 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

44 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

46 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 บอกใหไปกับเขา บอกใหไปกับเขา บอกใหเจาตัดใจ ดุย เชียงรัมย X

48 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

49 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

50 สูบไหวอายยอมเจ็บ อารต อุดทุมราช X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562030 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 วันที่ไดคําตอบ วันที่โชคชะตาไมอยูเคียงขางเรา วันที่ บอย Peacemaker √

2 หลับนิรันดร ตื่นลืมตาขึ้นมา ฟนขึ้นจากความฝน 25 Hours √

3 ไดอะไร แคเห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

4 เสียงสะทอน นานเทาไหรแลวเธอ ที่ทําเพื่อเธอมากมาย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 ระหวางเรา...คืออะไร หลายครั้งพยายามจะเขาใจ รูดีที่สองเรา ดา เอ็นโดรฟน √

6 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

7 ไมอยากทําใหลําบากใจ cover วันที่เธอนั้นเจอกับเขา วันที่เราตอง พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

8 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง มาตัง ระดับดาว √

9 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน พิมประภา ตั้งประภาพร √

10 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

11 ความเจ็บปวด cover ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

12 ไมแกตาย ถึงวันหนึ่ง ไมมีใครจะคานเวลา ตอง BODYSLAM;Joey boy √

13 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

14 พริบตา x STAMP ทุกครั้งที่รูวาดาวตก ทั้งโลกจะมองขี้น ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

15 ศัตรูตลอดกาล เหมือนกําแพงที่ขามไมเคยพน เหมือนกับ วาน ธนกฤต √
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16 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

17 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

18 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

19 หยุดทีไดไหม จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

20 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

21 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

22 Okay x Urboy TJ Okay ไมวาจะเปนยังไง Baby ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Urboy TJ √

23 ใครมีแฟนออกจากแกงเราไป วัยรุนอยางเรานะคะเรื่องเรียนอะนะเรา Hi-U √

24 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562041 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/10/2562 1 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

2 อีกหนอยเธอคงเขาใจ อาจจะดูใจราย อาจจะเหมือนไมแคร ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

3 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

4 ร็อกกระทบไม เขานั้นก็อยูอยางเขา ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

5 ศิลปนเดี่ยว ชูชัยลูกนายชิดชัย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

6 ไมเจอไมจํา หลอกตัวเองไมเคยสําเร็จ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

7 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

8 กดปุม กดปุมไปทางซาย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

9 เรือ เรือลําหนึ่งลอย ลองลอยตามกระแส ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

10 เหตุผล อยากหาเหตุผล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262228 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/10/2562 1 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

2 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

3 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

4 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

5 ฮักเจาเบิดใจ เบ็น ศรัณยู X

6 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

7 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

8 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

10 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

12 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

13 ใจบาง มอส รัศมี X

14 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ กวาง จิรพรรณ X

15 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

16 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

18 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

19 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

21 ทนความเจ็บบไหว คะแนน นัจนันท X

22 ไดส่ํานี้บอ สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

23 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ กานตอง ทุงเงิน √

24 ดอกคูนเสียงแคน แลน...แตรเสียงแคนดังแลนแตร ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 บฮักบตองสงสาร หากอายบฮักกะบตองหนักใจดอก มนตแคน แกนคูน √

26 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

28 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

29 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

30 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

31 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

32 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ศิริพร อําไพพงษ √

33 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

35 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

36 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

37 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

38 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

39 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

40 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

41 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

42 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

43 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

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

45 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

46 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตรี ชัยณรงค X

47 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา เบียร พรอมพงษ √

48 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

THANETH SELECTION HI-RES-SERIES

ลูกทุงฮิตมหานิยม

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 9/16



49 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262232 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/10/2562 1 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

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

3 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

4 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

5 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

6 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

7 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

8 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

9 ครึ่งฝน DAX ROCK RIDER X

10 คําขอคนเจ็บ สงกรานต รังสรรค X

11 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

12 อยากลับไป ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา Big Ass √

13 ที่ที่เปนของเรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) X

14 รอยยิ้มดีกวาน้ําตา อยาโกรธฉันที่บอกใหเธอไปเริ่มตนใหม ARM SONG √

15 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

16 รักคนผิด ถาเธอรูวาไมไดรักกันจริง เบื่อแลว SDF √

17 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

18 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

19 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

20 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

21 Revolution ฉันเองก็เพิ่งรูตัว เมื่อลืมตาขึ้นมา ดา เอ็นโดรฟน √

22 ฉันออกไปเตนกับเพลงที่ไมคิดจะฟง อารักษ อมรศุภศิริ (เป) X

23 โรงเรียนเกา hip hop คือชีวิต This shit is now รอง ตุล ไวฑูรเกียรติ √

24 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

25 แสงและเงา เสียงใจเตนรัว เสียงถอนหายใจ เสียงที่ อพารตเมนตคุณปา √

26 ที่เหลือ ชาติ สุชาติ (The Voice) X

27 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

28 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

29 เศษ จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไมควร Jetset'er √

30 รถไฟ PLEASE TATTOO COLOUR X

31 ขอวอน 2 Somkiat X

32 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

33 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

34 ลมฝน (Rainy Day) YOUNG MAN AND THE SEA X

35 แสงสวรรค แสงทองสองนภา ใจที่ออนลากลับมาตื่น BODYSLAM √

36 ผิดเวลา จดจําเวลาไมใหสูญเปลา เมื่อเขานั้น Blues Tape X

37 ไมกี่นาที วันที่ไดพบเธอวันนั้น ไมทันไดตั้งตัว Smile Eyes √

38 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

39 ลมผานหู รักคําเดียวไมอยากจะพูดในใจ คนไมมีใคร วงอโศก √

40 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

41 รักหรือหลอก (สาบาน?) ดูเธอไมออก ยังคงไมคอยแนใจ KLEAR √

42 ไมสมประกอบ (incompleted) ฉันเคยเชื่อวารักคือสิ่งสวยงามที่สุด The Dai Dai √

43 เหรอ ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ Kwang ABnormal;ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร √

44 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

45 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

46 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

47 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

48 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

49 แดงกับเขียว หยิ่งทะนงองอาจในวิถี แบกศักดิ์ศรีคํ้าคอ Taitosmith √

50 หัวใจเสือดํา ปาลั่นสะทาน เสียงคํารามเรียกรอง... Retrospect √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262102 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/10/2562 1 ความรัก วันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ BODYSLAM √

2 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

3 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

4 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

5 ไออุนรัก แดดจางๆ ที่เคยสาดสอง บอกตรงๆ CLASH √

6 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ SILLY FOOLS (วงใหม) √

7 รักจริงรักปลอม เธอเปลี่ยนจากรักปลอมเปนรักจริง CLASH √

8 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

9 สุดที่รัก เพียงเวลาแคไมนาน ทําใหเราไดคุนเคย Retrospect √

10 ไฟรัก ไฟทวมใจ ไมเคยไดมอดดับ เธอยังเฝารอ CLASH √

11 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

12 ความรักทําใหคนตาบอด รู วามันไมสมควร ที่ยังกวนหัวใจเธอ BODYSLAM √

13 ละครรักแท บทละครทุกตอน คนรักกันนั้นตอง CLASH √

14 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ SILLY FOOLS (วงใหม) √

15 ปฏิเสธไมไดวารักเธอ หยุดตัวเองยังไง ฉันไมควรปลอยใจ KAL;CLASH √

เพลงร็อกอารมณรัก

รวมเพลง ร็อกฮิตเต็มพิกัด

คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง ชื่อศิลปน

หนา 10/16



16 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

17 นาฬิกาของคนรักกัน ความจริงก็เพิ่งเจอกันหางกันแคไมนาน กะลา √

18 โอความรัก ยับยั้งหัวใจเทาไร ก็ไมอาจปดความรัก CLASH √

19 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

20 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

21 อยาทําใหฉันรักเธอ อยามองตาไดไหมถาเธอไมแคร บัวชมพู ฟอรด;ศิริศิลป โชติวิจิตร √

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

23 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆกี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

24 Love โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

25 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

26 เพราะวารัก เพราะวารัก เพราะวาฝน ฉันก็เลย Retrospect √

27 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

28 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

29 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

30 ขอบคุณที่รักกัน Acoustic Version ฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต POTATO √

31 เรารักกัน ตาสบตา บอกมาวาเปนภาษาหัวใจ AB NORMAL √

32 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

33 รักไมได...ไมใชไมรัก(ละครศิราพัชรฯ)อยูตรงกลาง ระหวางเสียงหัวใจ ZEAL √

34 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา PARADOX √

35 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

36 รัก เห็นใครก็บน เกิดอะไรกับคนไทย Big Ass √

37 เกินกวารัก เธอดุจดาว สองสกาวแสงนวลผอง CLASH √

38 รักซะอยาง ดูไมเคยเขากัน ก็เหมือนสําคัญตัวผิด AB NORMAL √

39 มีแตคําวารัก หนึ่งคนที่คอยมองเธออยูตรงนี้ หนึ่งคํา NOS √

40 รักเคยดีกวานี้ รักที่เคยจริงจัง แลวก็พลันเจือจาง NO MORE TEAR √

41 คํารักที่เธอไมเคยฟง (ละครไอคุณผี) สั่งตัวเองคอยเตือนใหรูตัวอยู หนุม กะลา √

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

43 รักเธอทั้งชีวิต (ละครสามี) กี่เหตุผลอะไรมากมาย ที่ทําใหเราไมควร ZEAL √

44 LOVE SCENE งงไปเลย ก็งงไปเลย เพิ่งเคยเจอะ CLASH √

45 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

46 ศรัทธาแหงรัก โลกมนุษยกําลังจะเปลี่ยนไป ใจมนุษย Retrospect √

47 รสชาติแหงความรัก สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกวาความเหงา PARADOX √

48 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

49 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

50 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ พลพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562006 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/10/2562 1 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

2 พื้นที่ทับซอน จินตหรา พูนลาภ;กระตาย พรรณนิภา X

3 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตาย อรทัย √

4 คนนี้เมียเฮา Cover เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศร สินชัย √

5 บไดจากไปนําอาย กะสิอยูผูเดียว ใหไดจักเทือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

6 คนโดนบล็อค ตาร ตจว. X

7 อกหักที่บานบักตุย มื้อนี้มีงานที่บาน.บักตุย สิพาคนคุย อมร ศุขพิมาย (แสน นา'กา) √

8 แมงขี้นาก อยามาออย แฟนขอย...อยามาใกลแฟนขอย ตั๊กแตน ชลดา √

9 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ดอกออ ทุงทอง √

10 ดอกสะแบงบลืมตน(ล.เสียงเอื้อน..) คือไกลแทนอ ทางคืนเมือบาน ไดแตคึดฮอด ไขมุก รุงรัตน √

11 ฉันจะผานคืนนี้ไปไดอยางไร คิดถึงเธอ ยิ่งดึกยิ่ง คิดถึงเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 อยากจะพูดวารักแตไมมีคนฟง ฉันทําใหเธอตองเหนื่อยหัวใจ เหมือนคนท่ี เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 มันเปนไผ ..ฮักเจามานานนม ตั้งละแตนมนอยนอย เน็ค นฤพล √

15 สักวันดวงดาวคงไดยิน(ล.เสียงเอื้อน..)กี่ค่ําคืนหลับไปกับความฝน กี่ตะวันเชา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 ปลาราทรงเครื่อง(ละคร ปลาราทรงเครื่องเกิดอยูบานนอก โตอยูตามบานนา มีนตรา อินทิรา √

เผยแพร/

รหัสปก CD Gx0262234 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/10/2562 1 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

1 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

2 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

2 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

3 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

3 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

5 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 สบาย สบาย สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

6 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

7 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

7 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ นันทิดา แกวบัวสาย √

8 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

8 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

เพลงฮิตในความทรงจํา

รวมเพลง ลูกทุงท็อปฮิต ชุดท่ี 4
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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9 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลย เจมีนา;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน √

9 เล็ก ๆ นอย ๆ เรามีกันแคเพียงสองคน มาลีวัลย เจมีนา;ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน √

10 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

10 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

11 บอกรัก ทุกครั้งที่ฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

11 บอกรัก ทุกครั้งที่ฉันสับสน คนหาวาชีวิตคืออะไร ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

12 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

12 ฝากฟาทะเลฝน มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

13 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

13 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวยๆ สุรสีห อิทธิกุล √

14 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

14 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

15 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

15 มีเธอ ฉันไมรูจะเปนอยางไร ถาฉันไมมีเธอ อัญชลี จงคดีกิจ X

16 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

16 อยากจะรองไห ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงจริง ใหม เจริญปุระ √

17 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

17 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

18 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

18 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

19 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

19 แคเสียใจ ไมพอ วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

20 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

21 เวนไวสักคน เพราะฉันก็รู ถึงสูก็แพ นันทนา บุญ-หลง √

21 เวนไวสักคน เพราะฉันก็รู ถึงสูก็แพ นันทนา บุญ-หลง √

22 เหลืออยู มีแตเธอที่เปนทุกสิ่ง พาเมลา เบาวเดนท √

22 เหลืออยู มีแตเธอที่เปนทุกสิ่ง พาเมลา เบาวเดนท √

23 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

23 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น เจนนิเฟอร คิ้ม √

24 ตางเปนแรงบันดาลใจ กอนเราเคยเปนเหมือน อนุชิต จุลีเกตุ √

24 ตางเปนแรงบันดาลใจ กอนเราเคยเปนเหมือน อนุชิต จุลีเกตุ √

25 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

25 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

26 เจาชายรองเทาแตะ เด็ดดอกไม เสียบปอยผม คลอเคลา นายสะอาด √

26 เจาชายรองเทาแตะ เด็ดดอกไม เสียบปอยผม คลอเคลา นายสะอาด √

27 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ที่มีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

27 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ที่มีแคความฝนใฝ ปนัดดา เรืองวุฒิ √

28 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู คัทลียา แมคอินทอช √

28 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู คัทลียา แมคอินทอช √

29 ฉันไมมีเวทมนตร(ละคร เจาแมจําเปน)ไมมีอะไรคูควร ไมมีอะไรเขากัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

29 ฉันไมมีเวทมนตร(ละคร เจาแมจําเปน)ไมมีอะไรคูควร ไมมีอะไรเขากัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

30 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รูตัวดี วาฉันคือใคร คนที่ทํา ไดเพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

30 ยิ่งเจ็บยิ่งรัก รูตัวดี วาฉันคือใคร คนที่ทํา ไดเพียง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

31 รักกันใหดี รูอยูนานแลววาเธอมีใครในหัวใจ SANE √

31 รักกันใหดี รูอยูนานแลววาเธอมีใครในหัวใจ SANE √

32 คิดผิดใชไหม ฉันเห็นทุกๆอยาง กี่ครั้งที่เขาเดินผาน โนต & ตูน √

32 คิดผิดใชไหม ฉันเห็นทุกๆอยาง กี่ครั้งที่เขาเดินผาน โนต & ตูน √

33 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

33 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

34 บอกไดไหม คนไมเคยยอมใคร ไมเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

34 บอกไดไหม คนไมเคยยอมใคร ไมเคยนึกถึงใจใคร วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ (เต็ม) √

35 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

35 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

36 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนที่เราคุนเคย กี่วันกี่ป เคน √

36 ไมรักกันเลยใชไหม วันและคืนที่เราคุนเคย กี่วันกี่ป เคน √

37 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

37 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

38 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

38 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

39 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

39 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

40 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

40 ตัดใจ เพราะเธอคือแกวตาของฉัน VENUS √

41 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

41 รักเธอจนเหนื่อยหัวใจ วันที่ลางเลือน กับคืนที่เลือนลาง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

42 ฉันน่ังดูรูปเธอ ฉันน่ังดูรูปเธออยูทั้งวัน รื้อมันมา ชัยชัตน ศรีศุภวัฒนะ (ชัด) √

42 ฉันน่ังดูรูปเธอ ฉันน่ังดูรูปเธออยูทั้งวัน รื้อมันมา ชัยชัตน ศรีศุภวัฒนะ (ชัด) √

43 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ใหเหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

43 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ใหเหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

44 ฉันจะยืนขางเธอ ออนแอมากใชไหมเหนื่อยลาอะไรมากมาย เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

44 ฉันจะยืนขางเธอ ออนแอมากใชไหมเหนื่อยลาอะไรมากมาย เสาวนิตย นวพันธ(กบ) √

45 La La La รักเธอ ก็ฟามีดาวอยูบนนั้น พระจันทรก็มี ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √
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45 La La La รักเธอ ก็ฟามีดาวอยูบนนั้น พระจันทรก็มี ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

46 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา เศกพล อุนสําราญ (โก) √

46 ภาวนา หากมีใครอีกคน บอกกับเธอดวยคําหนึ่งคํา เศกพล อุนสําราญ (โก) √

47 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บช้ํามากอน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

47 ใจเจาเอย ใจเจาเอยเจาเคยเจ็บช้ํามากอน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

48 นองสาว นองสาวเธอคือดอกไม ดอกไมที่เคยยังออน วง พรรณนา √

48 นองสาว นองสาวเธอคือดอกไม ดอกไมที่เคยยังออน วง พรรณนา √

49 สวรรคไมมีคําตอบ ใครอยูในใจของเธอ หลับตาลงก็เจอ MR.TEAM √

49 สวรรคไมมีคําตอบ ใครอยูในใจของเธอ หลับตาลงก็เจอ MR.TEAM √

50 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

50 ดวยความคิดถึง อยูตรงไหนหรือเธอ หลับสบายดี อัญชลี จงคดีกิจ X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262233 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/10/2562 1 ป(จน)ปน เอ มหาหิงค X

2 รูปไมหลอมีสิทธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ วงพัทลุง X

3 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

4 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

5 ซาตาน (3ชา) เพียงแคสบตา รูมั้ยหัวใจไหวหวั่น เสกสรรค ศุขพิมาย;กรีน อัษฎาพร สิริวัฒนธนกุล √

6 ยอดมนุษย 3.50 บาท X

7 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

8 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

9 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

10 ใจสั่งมา (3ชา) หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

11 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

12 ปลอยผาน เอ มหาหิงค;กอง หวยไร X

13 แฟนพี่คันหู วง Fin X

14 แนใจรึเปลา Mocca garden;Sunny Burns X

15 ตุดยอด 3.50 บาท X

16 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

17 ออนวอน (3ชา) หากเปนฉันที่ทําใหเธอเสียใจ ชวยบอกได เสกสรรค ศุขพิมาย √

18 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

19 นิสัยหมาๆ มิน เฉากวย;นองนุช ประทุมทอง X

20 เบ็คแฮม วง กางเกง X

21 ยอดิ 3.50 บาท X

22 จักรยานสีแดง (3ชา) เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

23 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

24 มัน(ส) Mocca garden X

25 เสียมั้ย 3 ชา ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

26 โปง โปง ชึ่ง (3 ชา Party Mix) เด๋ียวนะจะบอกออกมาเจอกันสักนิด Encore Team √

27 Slow Motion (ระวังมันสชนโอ!!)(3ชาเหนื่อยทั้งปเซ็งและทนเต็มทีถาใหดี โจอี้ บอย √

28 แพคนสวย (3 ชา Party Mix) สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

29 ยางสามสิบ 3 ชา ไขปงสามบาท ขาวหนียวหาบาท อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

30 เปนแฟนกันตั้งแตเมื่อไหร(ควาย ภาค ยอมแพความพยายาม ที่เธอคิดจะนอกใจ กะลา √

31 ฉันโตะเธอ (โปงโปงชึ่ง 5) กี่ครั้งกี่หนก็บอกวารักเธอ จะเชาจะสาย ไท ธนาวุฒิ √

32 ไทยแลนด สแตนดารด (โปง โปง ชึ่ง ก็หมาที่เล้ียงเธอยังลําเอียง ไมชอบ บางแกว √

33 ซมซาน (3ชา) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

34 บรึ๋ย(กลัวนะคาบ) Mocca garden X

35 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป)(3ชา) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

36 ลอยกระทงวันสงกรานต 3 ซา จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

37 มันใหญมาก 7 โจะ! ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร ศิริพร อําไพพงษ;นัท ณรรลฌา √

38 เมืองไทยอะไรก็ได Mocca garden X

39 บัวลอย ไขหวาน เทดดี้ โลโซ X

40 ณ บัดNOW เมษา มิกซ อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

41 เจ็บจุงเบย คาวบอย feat.Mr.Bryan X

42 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

43 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

44 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

45 หญิงลั้ลลา (Remix) อยูคนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจ MilkShake √

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

47 หนุมดอยเตา ดอยเตาบานเฮากันดาร ปเตอร โฟดิฟาย √

48 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

49 โลโซ 3 ชา (3ชา) เรามันพวกติดดิน ทํามาหากิน เสกสรรค ศุขพิมาย √

50 เทพเจาเทาไฟ บุดดาเบลส มากับ โตชีริก เฮย ติ๊กชีโร Buddha Bless √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262099 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/10/2562 1 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

2 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

3 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

4 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

5 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

ฮิตมหาชน คน 3 ชา

รวมเพลง แกรมมี่โกลด ฮิตติดตลาด

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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7 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

8 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

9 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

10 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

11 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

12 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

13 ดอกคูนเสียงแคน แลน...แตรเสียงแคนดังแลนแตร ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 มันแปลวาฮัก ไผวาโงไผวาบเจียมตัว...กะสาง ตรี ชัยณรงค √

15 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

16 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

17 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

18 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

20 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

21 เซียงไว บมีเทือใด บเคยหวั่นไหว ยามเฮา เบลล นิภาดา √

22 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

23 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

24 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก เน็ค นฤพล X

25 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

27 ของอายหรือของถิ่ม อายคือหลอแทเด อายคือดีแทนอ เวียง นฤมล √

28 บฮักบตองสงสาร หากอายบฮักกะบตองหนักใจดอก มนตแคน แกนคูน √

29 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ศิริพร อําไพพงษ √

30 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

31 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

32 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 สอยกลับมาเฮ็ดใหลืม ยามมีใจ เจากะเฮ็ดใหฮัก ยามเซาฮัก เสถียร ทํามือ √

35 มานอนนาเดอ เหนื่อยแนบนอผูสาว เฮ็ดโอทีจนวาบได มนตแคน แกนคูน √

36 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ มีนตรา อินทิรา X

37 More than อาย can say(Cover) ทะเลก็แคบไปหนอย ฟาก็กวางไมพอ เน็ค นฤพล √

38 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

39 เดอเดี่ยงดาง(Cover) จําไดบตอนที่เฮาเปนหมูกัน ตอนเด็กนอย ฮาย ชุติมา X

40 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา แสน (นากา) √

41 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

42 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

43 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

45 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

47 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

48 ที่รักหรือที่พัก อกหักไมรูจะไปที่ไหน เพื่อนก็คอยปลอบใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

49 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

50 หอยกิ๊บกี้ หอยกิบกี้ๆกิบกี้เก็บหอยกิบกี้ๆ ลํายอง หนองหินหาว √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262229 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/10/2562 1 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

2 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

3 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

4 ผัวไผกะชาง บัวผัน ทังโส X

5 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

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

7 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

8 น้ําตายอยโปก จินตหรา พูนลาภ X

9 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

10 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

11 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

12 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

13 รปภ. จินตหรา พูนลาภ X

14 คิดฮอดตลอดเวฯ คูแฝดคนอีสาน โอ-เอ X

15 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

16 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

17 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

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

19 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

20 โสดอีหลีนะมีบ บัวผัน ทังโส X

21 บมักนิสัย จินตหรา พูนลาภ X

22 เทิ้งใหญเทิ้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

23 หอยกิ๊บกี้ หอยกิบกี้ๆกิบกี้เก็บหอยกิบกี้ๆ ลํายอง หนองหินหาว √

24 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

25 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

26 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

รวมเพลง หมอลําซิ่งฮิตยกแผง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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27 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

28 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

29 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

30 แขนอั้นตั้น ดาหลา ธัญญาพร X

31 ผัวเผลอแลวเจอกัน บัวผัน ทังโส X

32 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

33 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

34 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

35 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

36 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

37 คึดฮอดผัวนอย บัวผัน ทังโส X

38 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

39 มนตเพลงมนตแคน นี่คือมนตแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแคน แกนคูน √

40 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 ลําซิ่งลืมช้ํา ละนั่งรถเหมากลับคืนบาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

43 ดอกจานประหารใจ (รวมศิลปน) ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

44 3 คอรดซอดแจง คูแฝดโอเอ X

45 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

46 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สินชัย √

47 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

48 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

50 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262239 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/10/2562 1 ปากวามือถึง เรื่องความรักมันไมใชเรื่องพันนี้ วง L.ก.ฮ. X

2 ลืมได(แตไมใชตอนนี้) ทําไมมันยากเย็นอยางนี้วะกับการลืม วงกลม X

3 ทําไดแครอ สกายพาส X

4 ทางออกคือทางเขา ทรมานเหลือเกินหัวใจ แคเฝารอ วงพัทลุง X

5 เธอกับฉันและมันอีกคน ดูเธอวันนี้ไมเหมือนเดิมแววตาของเธอ กลวย แสตมป X

6 สัญญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

7 นิสัยหรือสันดาน กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

8 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

9 คนสําคัญของคนไมสําคัญ ก็รูสายน้ําไมเคยยอนคืนมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

11 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

12 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

13 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

14 ขวัญใจเด็กเล้ียงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

15 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

16 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

17 สวนทาง วง กางเกง X

18 คนเย็นชา สกายพาส X

19 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

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

21 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

22 ไมมีสิทธิ์เปนเจาของ ทําไดแคใชสายตาบอกรักเธอเทานั้น วงซี๊ดด (Zeed) X

23 ฝากคําถามไวกับดาว ค่ําคืนนี้ดาวยังสวย ยังสองแสงประดับฟา รัชนก ศรีโลพันธุ √

24 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

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

26 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

27 คนเมื่อคืน วงกลม X

28 น้ําใตศอก สกายพาส X

29 เงา วง กางเกง X

30 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

31 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

32 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

33 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

34 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

35 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

36 ฟาขีดเสน เธอและนายรวมทั้งฉัน ไมรูสวรรค แสน (นากา);ตาโอ วงเชอร √

37 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

38 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

39 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

40 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทีเธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

41 อยากแชงแตตองแกลงยินดี เธอก็มีสิทธิ์จะสองใจ ใครจะมีสิทธิ์ กลวย แสตมป √

42 ชอบของแปลก วง กางเกง X

43 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

44 จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชน้ําตาอีกสักกี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ √

45 บาหรือเปลา นั่งมองดวงดาวคอยเฝาใหดาวรวงหลน แชม แชมรัมย √

46 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

รวมฮิต เพื่อชีวิตฮิตไมตกยุค
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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47 คนอะไรก็ไมรู เปนคูกันแลว เขาวาไมแคลวกันหรอก พี สะเดิด √

48 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

49 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

50 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √
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