
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261233 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

12 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

30 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 กลับมาถามหากําลังใจ ลมหนาวลูบขาวรวงไหวลูตามแรง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 คําสัญญาของหนุมบานนอก ดั่งใบตองบานปา พลัดถ่ินมาเปนใบตอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 รัชดาซอยหาง มาจากไหนก็พี่นองบานเฮา มีสุขมีเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

51 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261238 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

2 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

3 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

4 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

5 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

6 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

7 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ที่สุดเพลงฮิต ไผ พงศธร

TRACK

ร็อกฮิตติดอันดับ

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 1/20



8 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

9 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

10 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

11 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

12 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

13 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

14 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

15 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

16 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

17 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

18 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

19 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

20 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

21 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

22 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

23 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

24 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

25 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

26 เหตุผลขอเดียว อยูกับใครตอใครมากมายทุกวัน แตก็ กะลา √

27 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

28 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

29 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

30 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

31 ปลิดปลิว จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตองเสียน้ําตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

32 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

33 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

34 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

35 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

36 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

37 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

38 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

39 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

40 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

41 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

42 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

43 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

44 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

45 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

46 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

47 สงทายคนเกา ตอนรับคนใหม เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมฟง เอาอะไร Big Ass √

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

49 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

50 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561045 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

รหัสปก DVD GX1161016 2 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

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

4 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

5 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

6 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

7 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

8 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

9 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

10 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

11 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

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

13 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

14 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

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

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

17 กอนฤดูฝน The TOYS X

18 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

19 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

20 ถอย GLISS X

21 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

22 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

23 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

24 ลบ (Delete) Acoustic Version คืนนี้มันชางเงียบงัน แตในหัวใจฉัน จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา;Diamond √

25 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

26 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

27 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √
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28 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

29 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

30 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261143 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

4 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

7 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 ไหกลั้น เพชร สหรัตน;ตาร ตจว. X

9 ขอโอกาสสุดทาย เดนชัย วงศสามารถ X

10 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

11 สมาคมคนโสด ตาร เพ็ญนภา แนบชิด X

12 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

14 วาสนา คูแฝดโอเอ X

15 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

16 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

17 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

19 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

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

22 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

24 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

25 วอนพอพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

26 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

28 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

30 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

31 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

34 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

35 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

36 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

37 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

39 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

40 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

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

43 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

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

46 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

47 เกลียดหองเบอร 5 พอแฟนแตงงานฉันเลยอกหัก ไมค ภิรมยพร √

48 กลัวมีแฟนไมทันใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

49 สับปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

50 อยาจีบใหไปเจ็บ ถาเห็นวาไมสมควร ก็อยาชวนไปรัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561044 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

2 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

3 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

4 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

5 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เฮ็ดใจ ความฮักเฮาสองมันคือสิเปนไปบได ลําเพลิน วงศกร √

7 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 ผูชายหมาๆ แพรวพราว แสงทอง;เดนชัย วงศสามารถ X

9 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

10 เสียงพิณสะกิดสาว(Cover) โตด ติ โตง โตด ติ โตง ละเสียงพิณโตด ไผ พงศธร ศรีจันทร X

11 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

12 ผูชายของฉัน ฝน ธนสุนทร X

13 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

14 ขอโอกาสสุดทาย เดนชัย วงศสามารถ X

รวมฮิต ลูกทุงเพลงดังประจํารถ
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15 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

16 รําคาญกะบอกกันเดอ (Cover) ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261144 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา รวมศิลปน √

2 แรงใจคนไกลบาน ชีวิตรายวันของคนจากบานมาไกล ศิริพร อําไพพงษ;รวมศิลปน √

3 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

4 พยอมบานนา มนตสิทธิ์ คําสรอย X

5 ทุกเสียง ทุกสาย กับอายคนนั้น ดี.เจ เสียงสวยขอฟงเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษ √

6 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

7 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

8 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

10 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย มนตสิทธิ์ คําสรอย X

11 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

12 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

13 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

15 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

16 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

17 ครั้งหนึ่ง..ที่บึงกาฬ ครั้งหนึ่งที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษ √

18 จากบานนาดวยรัก โอบานนาฝนฟาไมอํานวย ไมค ภิรมยพร X

19 ออนซอนอีสาน สมแลวคําเลาขาน คนอีสานน้ําใจดี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

20 คิดฮอดหมอลําซิ่ง มนตสิทธิ์ คําสรอย X

21 รถคันนี้ศรีสะเกษ ไมใชสีเหลืองไมใชสีแดง ไมชอบวิ่งแซง ไผ พงศธร ศรีจันทร;เสถียร ทํามือ;ศร สินชัย √

22 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

23 คิดฮอดอีสาน โอยสิเฮ็ดจังได สิเฮ็ดจังได ตาย อรทัย √

24 แรงใจจากปลายนา พระถั่งโปงแลง แดดออนแสงรําไร ศิริพร อําไพพงษ √

25 ฝากดาว..ถามขาวบาน สงความหวงใย ไปกับสายลมคืนนี้ ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

26 แด...ทุกหัวใจที่ไกลบาน เปนอีกหนึ่งคืนที่ตองตื่นมาคุยกับเงา ตาย อรทัย √

27 อยากเมือบานเฮาเด เลิกงานยามแลงตะเว็นแดงลับดง มนตแคน แกนคูน √

28 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

29 รอยยิ้มในหยาดเหงื่อ เกษม คมสันต X

30 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตตระการ √

31 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

32 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

33 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

34 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

35 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

36 เก็บไถขึ้นลาน ความรูพอเพียงแคชั้นป.4 เกษม คมสันต X

37 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทัย √

38 ฝากรูปจูบแกม กระเปาสตางควาง บ นออายขอจองไว เอกพล มนตตระการ √

39 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

40 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

41 คําสัญญาของหนุมบานนอก ดั่งใบตองบานปา พลัดถ่ินมาเปนใบตอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 ทางเดินเหงาๆของสาวไกลบาน ทางเดินเหงาๆของสาวหัวใจไกลบาน ตาย อรทัย √

43 หอมกลิ่นขาวจี่ แมหักฟนนอยมาออยดังไฟ เกษม คมสันต X

44 ลูกพออยาทอเดอ นั่งยองยออยูบนตอขางหัวคันนา มนตแคน แกนคูน √

45 กลับนามากราบพอ โอ..โอย..คันเทียวทางบสุดเสน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 เด็กบานนอกลําเดิน เสียงใจคอยบอก เด็กบานนอกคนหนึ่ง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 บานนาขาบลืม จากบานนามาเพื่อการศึกษา พี สะเดิด X

48 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

49 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 รางวัลคนสู ฟาคงมีเหตุผล ที่ใหคนทุกคนเกิดมา ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

ออฟ ปองศักดิ์ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561150 1 รอปาฏิหาริย ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

วันที่วาง 06/12/2561 2 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

3 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 Would u please... ตั้งแตไดเจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6 เหตุผลรอยแปด ไมตองมีคําบรรยายใดใดซักคําใหลึกซึ้ง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

8 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 ความเจ็บยังคงหายใจ อากาศที่มองไมเห็น ใชวามันไมมี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

10 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

11 ฉันคือความเหงา ฉันเปนเพียงแคความรูสึก ที่แฝงไปใน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

12 JUST ONE NIGHT บอกตัวเองใหออกมา ออกมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

13 อยารักกันเลย เธอคงพอจะเขาใจหากเธอไดคิดสักนิด ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ธนพร แวกประยูร √

14 ผูชายคนนี้กําลังหมดแรง เหมือนฉันสรางวิมานในอากาศตลอดมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

15 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

รวมเพลง ลูกทุงฮิตคิดฮอดบาน

Signature Collection of 

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 4/20



16 อยาใกลกันเลย เราตางก็รูดีเธอเองก็มีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

17 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอที่รัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

18 ของตาย ฉันจําเปนตองเชื่อเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

19 อยาฝากความหวัง สิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

20 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

21 คือเธอหรือยัง ตั้งแตมีเธอเขามา ตั้งแตมีเธอเขามา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

22 คนที่เธอไวใจ..ไมใชคนที่เธอรัก เสียเวลาเทาไหร ฉันยอมทุกอยาง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

23 แคคนโทรผิด ไมตองรับสาย ถาเธอไมเหงา อยูกับเขา เปก ผลิตโชค อายนบุตร;ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 นารัก นา LOVE โอะๆ โอ โอะ โอ โอะ โอ จีบเธอไดไหม เปก ผลิตโชค อายนบุตร;ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

26 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯรูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

28 อยากมีชีวิตเพื่อเธอ (ละครใจราว) บอกไดไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

29 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขาเคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

30 คนบนฟาตองการใหรัก(ล.ธรณีนี่นี้ใครครองเคยรูสึกบางไหม วาใจเราตรงกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา√

31 เมื่อไหรเขาจะเขาใจ (ละครสุดรักสุดดวงใจไดแตนอยใจ ไดแตเสียใจ ไดเพียงแค ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

32 เธอรูไหม (ละครลมหวน) เธอรูไหม วาในวันวานฉันเปนแคคน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

33 คนขางหลัง (ละครเพลิงพราย) ความจริงใจจากฉันเธอแครับไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

34 ไมรูจะปลอบเธอ...ในฐานะอะไร(ล.น้ําผึ้งขมน้ําตาเธอทุกหยด รูไหมวามันเหมือน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

35 เลือดขนกวาน้ํา (ละครตี๋ตระกูลซง) อาจตางชะตา ตางคนตางใจ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

36 ปากหนัก (ละครกุหลาบไรหนาม) ไมเกงไมกลาพูดความในใจ บางครั้งก็ดู ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261151 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 บุพเพสันนิวาส ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

2 ออเจาเอย พีท พล X

3 เพียงสบตา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา X

4 เธอหนอเธอ แนน วาทิยา รวยนิรัตน X

5 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

6 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

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

8 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

9 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

10 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

11 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

12 อยาทิ้งฝน เหมอมองไปบนทองฟา ฟาอันกวางใหญ DA endorphine √

13 หนาที่กับหัวใจ มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย;ณเดชน คูกิมิยะ X

14 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

15 เธอเปนของเขา (ล.สายรัก สายสวาท)เพราะโชคชะตา ลิขิตใหมารักเธอ แลวใย กัน นภัทร √

16 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

17 ผิดไหมที่รักเธอ (มายารัก On Lie) ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อิมเมจ สุธิตา √

18 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ใหม ดาวิกา √

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

20 หัวใจชอบกล กลม อรวี X

21 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ แนน วาทิยา รวยนิรัตน √

22 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

23 ใครสักคน (ล.สายเลือดมายา) เคยมีบางคน ที่ฟาบังเอิญใหเจอะกัน พลอยชมพู √

24 อยากจะบอกใครสักคน (ล.ไรเสนหา) หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ มาเรียม B5 √

25 น้ําตาหยดสุดทาย ในเวลาที่บนทองฟามืดลง มืดลง แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

26 เกมหัวใจ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข X

27 กลัวใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ X

28 เธอหนอเธอ (Special Version) เบลลา ราณี X

29 ออเจาเอย โปป ธนวรรธน X

30 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน พิมประภา ตั้งประภาพร √

31 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

32 เทาไหรไมจํา (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

33 รักเธอแคไหน (ล.ซิทคอม ยีนเดน) รักเธอคนเดียวเทานั้น ไมเคยมีใคร จารุวัฒน เชี่ยวอราม (โดม) √

34 ไมใชคนที่ใช หนึ่งคนทําทุกอยาง ก็ยอมไดทุกอยาง ETC √

35 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

36 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

37 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

38 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

39 เหนื่อยไหมดาว(ล.เมืองมายา Live) เกิดมาเปนดาวพรางพราวนภา พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน √

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

41 เชื่อหัวใจตัวเอง (ละครหัวใจมีเงา) โชคชะตาเลนกล ใหสองคนไดมาเจอกัน มุก ณัฐณิชา(THE STAR 10) √

42 ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว รอยการกระทํา ลานคําพูดจา ที่เห็นในแววตา พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน √

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

44 บทเรียนของความเชื่อใจ ลืมตาขึ้นมาก็คงไดพบแตความวางเปลา เบน ชลาทิศ √

45 ที่รัก โต ศักดิ์สิทธิ์ X

46 อัศจรรยแหงรัก เบียร ภัสรนันท X

47 สรุปวารัก (More Than Words) ล.คุณพอฯไมไดดี ไมไดงาม ตามที่วาดไว วาน ธนกฤต √

48 ตองมนต My Baby ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

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

รวมเพลงละครฮิต 2018
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 Together (สุภาพบุรุษสุดซอย) อยูคนเดียวก็ Fun Fun มันก็ฟรี้ฟรี บูม ปรัตถกร ทรัพยสุข;อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261152 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/12/2561 1 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

2 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

3 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

4 ใจหมา T_T X

5 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

6 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

7 เร็ว วง zoom X

8 ฉันไมมี T_T X

9 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

10 น้ําใตศอก สกายพาส X

11 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

12 ขางหลัง วง L.ก.ฮ. X

13 สัญญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

14 คืนสุดทาย PARATA X

15 เธอคนน้ีคือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

16 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

17 เงา วง กางเกง X

18 เกลียดแฟนเกาเธอ วง Fin X

19 แฟนคนใหม วงกลม X

20 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

21 เคลียรใหจบ เบิ้ล ยุทธพล X

22 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

23 ปลุกไวในใจคน แฮมเมอร X

24 มือเรียวเกี่ยวรวง บนพื้นดินรอยแยกระแหง พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

25 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

26 เดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอราม หงา คาราวาน √

27 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

28 ตางฝน ทุกชีวิตที่เกิดมา ปรารถนาความสุข ปรีชา ชนะภัย √

29 คนไรราก คนจรไรราก มงคล อุทก X

30 กําลังใจ ใบกมือลา เสียงเพลงครวญมา วิสา คัญทัพ X

31 บินหลา แฮมเมอร X

32 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

33 สมชาย ดี สมชายใหเพื่อนไดทุกอยาง พงษสิทธิ์ คําภีร √

34 ปกษใตบานเรา โอโอ ปกษใตบานเรา แมน้ํา ภูเขา แฮมเมอร X

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

36 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

37 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

38 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษสิทธิ์ คําภีร √

39 หนุมพเนจร บนถนนหนทางซุปเปอรไฮเวย หนุมพเนจร สุรชัย จันทิมาธร √

40 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

41 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

42 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

43 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

44 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

45 ขวัญใจเด็กเล้ียงวัว แต พาราฮัท(Feat.วงพัทลุง) X

46 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

47 โนราโยตี้ รําโนราอยูบานเกิด วันนี้เตลิด โกไข;นายสน √

48 เจานายครับ ถาหากผมตาย เจานายจะอยูไดไหม แสน (นากา) √

49 ไมใชณเดช ผิดที่ฉันมันไมหลอ เธอนั้นมาลอวาฉัน วงกลม X

50 เชิญ วง Fin X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261156 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

2 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

3 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

4 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

5 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

8 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

9 I'm OK รักที่ใหไปรักที่ฉันใหไป ไมตองเกรงใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

10 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

11 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

12 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

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

15 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

16 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

เพลงดังระดับทอป

เพื่อชีวิตฮิตท่ีสุด
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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17 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

18 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

19 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

20 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

22 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

23 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

24 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

25 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

26 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

27 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

28 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

29 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

30 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

31 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

32 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน พิมประภา ตั้งประภาพร √

33 ของตาย ฉันจําเปนตองเชื่อเธอเหรอ ตรงนั้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

34 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

35 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

37 ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ คบเพลิงไมไดคูกับแมน้ํา มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

38 SKY & SEA มองที่มุมเดิมเดิม อยูตรงที่เดิมเดิม ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) √

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

40 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

41 แผลเปน(SCAR) กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งเธออาจลืมไปแลว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

43 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

44 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

45 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

46 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

47 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

48 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

49 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

50 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561149 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

2 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

3 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

4 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

5 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

6 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

7 ไมเปนไร baby..i'll love you forever ไมเปนไร THE MOUSSES √

8 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

9 ผิดที่ฉันเอง เธอ ฉันรักแคเธอเทานั้น ใหหมดไปแลว THE MOUSSES √

10 ความจริง ฉันตกหลุมรักเธอ หมดทั้งหัวใจ แตเหมือน THE MOUSSES √

11 The Mousses ในวันที่ฟาไมเปนใจ ในวันที่ไรกําลัง THE MOUSSES √

เผยแพร/

แคทรียา อิงลิช ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561154 1 ใจฟองใจ เกิดอาการอะไรนะใจ แบบที่ใจไมเคย แคทรียา อิงลิช (แคท) √

วันที่วาง 13/12/2561 2 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย แคทรียา อิงลิช (แคท) √

3 เธอคือคนไหน (ละคร คน2คม) อยูๆ จะรักก็รัก มาบอกมาทําใหชื่นใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

4 เจานายคะ (ละครสาวนอยในตะเกียงแกวใครเขาก็ไมซึ้ง อะ! ใครๆๆ เขาก็ไมซึ้ง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

5 ลมหายใจแรก (ละครบุษบาครับผม) เหมือนยืนอยูกลางหมอกควัน แคทรียา อิงลิช (แคท) √

6 บุษบาริมรั้ว (ละครบุษบาครับผม) มีเพียงดินที่หลอเลี้ยง มีแคเพียงสายลม แคทรียา อิงลิช (แคท) √

7 รักคําเดียว (ละครสาวนอยในตะเกียงแกวรูก็รูวาเปนเพียงคําๆหนึ่ง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

8 ขอโทษเด๋ียวนี้นะ (ละครบุษบาครับผมขอโทษเด๋ียวนี้นะ ขอโทษเด๋ียวนี้นะ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

9 อีกซักนิดก็ไดนะ มัวลังเลอะไรทําไมไมเดินเขามาหา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

10 อยากกลับเปนอยางเดิมไหม อยูหางๆ กันอยางนี้ เหมือนมันมีอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);แคทรียา อิงลิช ( √

11 เหนือกาลเวลา (ละครบุษบาครับผม) กอนเคยคิดวา รักใครสักคน แคทรียา อิงลิช (แคท);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

12 BYE BYE (COVER VERSION) จะคบยังไงถาหากเปนแบบนี้ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

13 ติ๊กต็อก เงยหนาดูนาฬิกา ฟงเสียงเจานาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

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

15 BURN เปลวไฟอันตราย อันตรายถาเจอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

16 ทาพิสูจน ความเปนจริงที่ยังไมมีการพิสูจน แคทรียา อิงลิช (แคท) √

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

18 MOVE YA BODY Hey boy วาไงนะ เอะอะอะไรยกใหญ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

19 เหมียว เหมียว ฉันไมไดเปนลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว แคทรียา อิงลิช (แคท) √

20 SEVEN DAYS วันจันทร อังคารพุธ พฤหัส ศุกรเสาร แคทรียา อิงลิช (แคท) √

21 รักสิคะ สงสัย อะไรเลา (รักกันรักกันไหมเธอ) แคทรียา อิงลิช (แคท) √

22 บุพเพอาละวาด รักใครสักคน ตองหลอประมาณนั้น แคทรียา อิงลิช (แคท) √

Signature Collection of 

The Mousses Change
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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23 นอยหนอย พอ พอ พอ พอ เถอะนะ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

24 NA NA NA วากันไป นี่...วางอยูรึเปลา มีอะไรจะ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

25 ใจฟองใจ เกิดอาการอะไรนะใจ แบบที่ใจไมเคย แคทรียา อิงลิช (แคท) √

26 รักเธอคนเดียว ในชีวิตผูหญิงหนึ่งคนคงตองการผูชาย แคทรียา อิงลิช (แคท) √

27 เธอคือคนไหน (ละคร คน2คม) อยูๆ จะรักก็รัก มาบอกมาทําใหชื่นใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

28 เจานายคะ (ละครสาวนอยในตะเกียงแกวใครเขาก็ไมซึ้ง อะ! ใครๆๆ เขาก็ไมซึ้ง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

29 ลมหายใจแรก (ละครบุษบาครับผม) เหมือนยืนอยูกลางหมอกควัน แคทรียา อิงลิช (แคท) √

30 บุษบาริมรั้ว (ละครบุษบาครับผม) มีเพียงดินที่หลอเลี้ยง มีแคเพียงสายลม แคทรียา อิงลิช (แคท) √

31 รักคําเดียว (ละครสาวนอยในตะเกียงแกวรูก็รูวาเปนเพียงคําๆหนึ่ง แคทรียา อิงลิช (แคท) √

32 ขอโทษเด๋ียวนี้นะ (ละครบุษบาครับผมขอโทษเด๋ียวนี้นะ ขอโทษเด๋ียวนี้นะ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

33 อีกซักนิดก็ไดนะ มัวลังเลอะไรทําไมไมเดินเขามาหา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

34 อยากกลับเปนอยางเดิมไหม อยูหางๆ กันอยางนี้ เหมือนมันมีอะไร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);แคทรียา อิงลิช ( √

35 เหนือกาลเวลา (ละครบุษบาครับผม) กอนเคยคิดวา รักใครสักคน แคทรียา อิงลิช (แคท);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

36 BYE BYE (COVER VERSION) จะคบยังไงถาหากเปนแบบนี้ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561157 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

3 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

4 เขาเปนแฟนอายละบอ ละนองกลาถาม ขอใหอายนั่น ตาย อรทัย √

5 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

6 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

7 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

8 หมอลําฟรีแลนซ เปนหมอลํา คณะประจําบมี ตาย อรทัย √

9 พิซซาหนาเกลือ สายลมบอกวาหนาวปนี้นะทําทาสินาน ตาย อรทัย √

10 คําสัญญาที่คิดฮอด ฮอดเทศบาล เจานายหยุดงานให ตาย อรทัย √

11 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

12 คอยลมเกี่ยวใจ คอยลมพัดพา สัญญามาสูใจนอง ตาย อรทัย X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261234 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

3 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

4 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

5 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

6 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

7 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

8 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

9 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

10 กลับมาทําไม กลับมาทําไม ฉันลืมไปหมดแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

11 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

12 ผิดเพราะรักเธอ เอกราช สุวรรณภูมิ X

13 เดาใจฟา เสี่ยง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

14 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน เอกราช สุวรรณภูมิ √

15 กําลังใจในแววตา ดึงคําวาสูที่ซอนอยูในแววตานอง ไมค ภิรมยพร √

16 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

17 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

18 แคพี่ชาย เปนแคพี่ชาย เปนไดแคเพียงพี่ชาย เอกราช สุวรรณภูมิ √

19 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

20 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

21 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

22 รักแทแตมาสาย รักรอยเปอรเซ็นตแตเปนไดแคความฝน เอกราช สุวรรณภูมิ √

23 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

24 หองรักหองราง หองนอนหองนี้ไมมีเธออยูอีกแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

25 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไมค ภิรมยพร √

26 แผลในใจ เก็บกดเอาไว ในใจเรื่อยมา เอกราช สุวรรณภูมิ √

27 ใตแสงนีออน คืนนี้นองนอนใตแสงนีออน ไมค ภิรมยพร √

28 ขอช้ําเพียงสามวัน ฉันจะขอช้ําแคเพียง 3 วัน เอกราช สุวรรณภูมิ √

29 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

30 ยอม สองคําเทานั้นที่ทําฉันเหมือนดังคนบา เอกราช สุวรรณภูมิ √

31 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

32 มือถือชื่อออด ไอหนุมมือถือที่เขามีชื่อวาออด เอกราช สุวรรณภูมิ √

33 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

34 หลีกทางใหเธอ ตองขอโทษทีที่ฉันนี้มาชาไปหนอย เอกราช สุวรรณภูมิ √

35 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

36 ยังรักสาวปากน้ําโพ เอกราช สุวรรณภูมิ X

37 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

38 อัญญาดา ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเหลือไวเพียงตํานาน เอกราช สุวรรณภูมิ √

39 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

40 คนสองหนา เอกราช สุวรรณภูมิ √

41 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง ไมค ภิรมยพร √

ลูกทุงคูฮิต ไมค-เอกราช สุวรรณภูมิ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ตาย อรทัย ชุด 12 ชังได ชังแลว

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน
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42 ใครจํากัดใจเธอ ฉันตองบาดเจ็บบาดเจ็บจากคนรูใจ เอกราช สุวรรณภูมิ √

43 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดีย้ิม ไมค ภิรมยพร √

44 พบคูเมื่อสาย แรกพบสบตาครั้งเดียวก็รู เอกราช สุวรรณภูมิ √

45 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไมค ภิรมยพร √

46 หลั่งน้ําตาลาแฟน เอกราช สุวรรณภูมิ X

47 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

48 รักพี่อยาถามถึงเมีย เอกราช สุวรรณภูมิ X

49 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

50 รักนองจอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261145 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

3 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

4 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

5 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

6 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

7 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

8 เจาตั๋ววาฮักอาย (Battle) บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย เบียร พรอมพงษ;ตรี ชัยณรงค √

9 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

10 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

11 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

12 ฉันยังรักเธอ เตย อภิวัฒน;ยุงยิ่ง กนกนันทน X

13 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

14 คูคอง กอง หวยไร X

15 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

16 แพน็อค ตาร ตจว. X

17 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

18 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

19 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

20 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

21 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

22 อายเสียเจาไปหรือยัง(Cover) อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา เจมส จตุรงค √

23 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

24 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

25 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

26 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

27 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

28 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

29 ผูบาวขี้เหลา วงค ชนะกันต;เมย จิราพร X

30 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

31 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

32 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

33 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

34 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

35 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

36 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม Cover ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก เจมส จตุรงค √

37 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

38 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

39 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา เจมส จตุรงค √

40 ฮักบได แตลืมอายบลง ละฮูแกใจ วาการเปนแฟนอาย เวียง นฤมล √

41 ผูสาวอินดี้ คะแนน นัจนันท X

42 มักสาวดาวเตน อายบแมนแฟนคลับนักรอง มาจอบสอง เจมส จตุรงค √

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

44 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ตรี ชัยณรงค √

45 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

46 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

47 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที เน็ค นฤพล X

48 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส เวียง นฤมล √

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

50 บหลอก็บตาย มันกะไดส่ํานี้ ยังวามันไดส่ํานี้ เน็ค นฤพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261149 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 รูวาเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตเต็มใจใหหลอก ศิรินทรา นิยากร X

2 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

3 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

4 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

5 รอยแผลเปน บาดแผลคราวนี้รูดีวาหนัก คัฑลียา มารศรี X

6 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

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

8 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จา บอกวาจะมาขอหมั้น ศิรินทรา นิยากร X

ลูกทุงอินดี้ ฮิตแรงโดนใจ

ลูกทุง เพลงดังฝงเพชร

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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9 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

10 เขตปลอดคนลวง มีปายปกไวตรงรั้วหนาบาน คัฑลียา มารศรี X

11 อยากบอกรักเธอ เออ ชะเออเอิงเอย เออ ชะเออเอิงเอย ไชยา มิตรชัย √

12 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

13 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําที่เธอบอกฉัน ศิรินทรา นิยากร X

14 สุดทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา สุนารี ราชสีมา X

15 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

16 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

17 คนเริ่มมีความรัก มันทรมาน ในหัวเอย หัวใจ คัฑลียา มารศรี X

18 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 มอเตอรไซคนุงสั้น สุนารี ราชสีมา X

20 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน ไชยา มิตรชัย √

21 รักจางที่บางปะกง ใฝพะวงหลงเฝาสาวเจา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ฝน ธนสุนทร √

23 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

24 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 นองวางทุกวัน โถเวลาสามนาที ศิรินทรา นิยากร X

26 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน สุนารี ราชสีมา X

27 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

29 สุสานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

30 มาลัยดอกรัก หอบมาลัยที่ชายรับมาจากเจา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

31 เขานอนบานใน เมื่อไมมีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา สุนารี ราชสีมา √

32 เหนือคําสาบาน ศิรินทรา นิยากร X

33 จูบไมหวาน จูบพี่หวานนอยไปหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

34 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคล่ังใคล คัฑลียา มารศรี √

35 นักรองคนจน (ละครเทพบุตรชุดวิน) ฝากตัวฝากใจ ฝากเอาไวในใจแฟน ไชยา มิตรชัย √

36 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟา กมหนามองดิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

37 แฟนฉันไมตองหลอ แฟนฉันไมตองหลอ สุนารี ราชสีมา X

38 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

39 ขอใหโสดทีเถอะ สี่โมงเชาเขาตองมาทุกวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสุนทร √

40 ทาแปงรอ หรีดหริ่งเรไรกลอมพฤกษไพร ศิรินทรา นิยากร X

41 สาวนาสั่งแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

42 หองนอนคนจน หองนอนของคนจนๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

43 นอนฟงเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟงเสียงคนโห สุนารี ราชสีมา √

44 ออมแขนคนธรรมดา ฉันก็มีเทาที่เธอเห็น ไมไดเปนคุณชาย ไชยา มิตรชัย √

45 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท)

46 สงขาวทิดมั่น ฝน ธนสุนทร X

47 หัวใจทศกัณฐ เมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

48 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

49 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สุนารี ราชสีมา √

50 โฉมนาง ชางเฉิดโฉมงามประโลมใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

ตอง ภัครมัย ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561151 1 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

วันที่วาง 13/12/2561 2 มืดตึ๊ดต๋ือ มืดตึ๊ดต๋ือ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

3 สองตา กอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

4 เด๋ียวเหอะ พอไมใหพูด ไมใหพูดกับคนแปลก ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

5 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

6 อยากใหฉันยืนอยูขางเธอบางไหม ฉันเห็นเธอสับสน กับบางคนที่ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

7 หากฉันรู เมื่อตอนที่จาก ฉันคิดวาไมเปนไร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

8 อภัยไดแตไมลืม บอกกับเธอไวเลย บอกกับเธอใหรูไว ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

9 จบกันดีกวา ตามสบาย จะทําอะไร ก็ทําไดเลย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

10 ยิ่งรัก ยิ่งกลัว (ละครวีรบุรุษทุงดินดํา) อยูดีๆ ก็มีเธอเดินเขามา เขามาสบตา ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

11 นี่คือผูหญิง ดอกไม ใชจะบานไดทุกวัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

12 จะรับหรือไมรับ จะรับหรือไมรับ จะรับหรือไมรับ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

13 เกลียด มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

14 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

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

16 ฉันทําเพื่อเธอ (ละคร 12 ราศี) เราไมเคยรู ไมเคยแสดงถอยคํา ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

17 อยากมอง เธอยิ้มเธอจะทําอะไร จะหัวเราะหรือจะคุย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

18 ถนนสายหัวใจ (ละครถนนสายหัวใจ) ไมรู..ความตองการในใจ คิดกับเธอยังไง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

19 กลับมาตรงนี้ มันเปนขาวรายสําหรับฉัน ที่รูมาวา ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

20 ฉันโกรธ ฉันโกรธ ที่เธอทําหนาตาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

21 แลวฉันละ เธอบอกวาเธอตองไปกับเขา เธอบอกวา ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

22 เราคูกัน (ละครถนนสายหัวใจ) เหมือนรอนมาเจอเย็น เปนอะไรที่ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

23 ไปเจ็บไกลไกล ฉันก็ไมรูนะ ฉันก็ไมรับรองวาถูกใจใคร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

24 ยังอีก บอกจะดีกับเธอ บอกจะมีแตเธอ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

25 อกหักใชไหม อกหักใชไหม เธอถึงเศราซึมอยางนี้ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

26 ใหความหวังทําไม จุดออนในใจเธอ ก็คือความเห็นใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

27 จะรักใหดีที่สุด ฉันไมสัญญาวาเธอจะเปนคนสุดทาย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

28 ไมบอกไดไหม กับความในในที่มีตอเธอ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √
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29 กลัวเธอรู เจอทีไรก็คอยจะมองไมใหเธอรูตัว ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

30 ไมขอเปนเพื่อน ไมรักก็หยุดไดไหม ใหเรื่องเราจบลง ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

31 เสียดายที่เธอไมมาเห็น เสียดายที่เธอไมมาเห็น ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

32 เขียนดวยมือ เธอเคยแสนดี ออนโยนและเขาใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

33 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

34 ทําอะไรทําเถิด อยากทําอะไรทําเทิ้ด อยากทําอะไรก็ทําไป ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

35 ทําผิดก็เอาใหม เอาเลยลงมือทํา จะตองหวงอะไรไป ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

36 ใหรูกันไปวาไมรักเรา เรามันคนไมดี เรามันคนไมดี มันเกเร ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261154 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

3 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

4 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

5 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

6 โรคประจําตัว โดนเธอเฝามองจับตาตลอดเวลา CLASH √

7 Dancing Musketeers X

8 คืนนี้ ไมรูวาเปนไปเพราะค่ําคืน ไมรูวา Jetset'er √

9 คิดมาก บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ X

10 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

11 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

12 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง Sweet Mullet √

13 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

14 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

15 ที่เดิม เปนธรรมดาที่เธอโดดเด่ียว...ทําอะไร POTATO √

16 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

18 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

19 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

20 ฤดูรอน บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

21 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

22 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

23 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

24 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

25 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

26 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

27 เร็ว วง zoom X

28 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

29 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

30 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

31 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

32 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

33 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

34 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

35 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

36 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

37 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

38 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

39 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

40 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ วง Endorphine √

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

42 บอกสักคํา ปลอบใจตัวเองวาไมเปนไร ไมเปนอะไร กะลา √

43 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

44 ฝนใจ จั้ม Colorpicth X

45 ไดไหม สงกรานต รังสรรค X

46 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

47 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

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

49 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

50 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261237 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

3 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

4 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

5 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

6 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

7 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

9 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เพลงฮิตติดผับ

ทําเนียบร็อกฮิต
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10 ไมกลาบอกเธอ คิดตรึกตรองอยูนาน อยากกระซิบ จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

11 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

12 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

13 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

14 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

15 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

16 คนไมดี แมวายังรักเธอแคไหน ตองฝนใจ ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 รักดวยน้ําตา ใจ เจาบอกไดไหมวาคําวารักคือสิ่งใด จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

18 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

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

21 เธอมีจริง มีนางฟาที่อยูแสนไกล เหมือนคลายคลาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

22 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

23 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

24 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

25 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

26 ทั้งทั้งที่รู คนโนน คนนี้ก็เตือน คง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

27 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

28 เสียชีพไมเสียเธอ เห็นทองฟาสีคราม เห็นสายน้ําไหลเย็น ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 ตองการดวน โดดเดี่ยวเดียวดาย ทั้งไกล ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

30 บังเอิญติดดิน ไมยาก ไมเย็น ไมเปนปญหา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

31 สดุดี สุดแผนดิน และน้ําที่กวางใหญ จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

32 ใจดีสูเสือ หลายครั้งที่เซ็ง ทําไมเปนอยางนี้ ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

34 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

35 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

36 ฝากรอยเทา เธอเปนคนที่เดินมาเหยียบ อําพล ลําพูน(หนุย) √

37 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝามรสุม ธนพล อินทฤทธิ์ √

38 เธอบอก...เธอหลอก เธอบอกวาเธอดีใจไดพบกับฉัน เธอบอกจะมี สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

39 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

40 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

41 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

42 สองคนในรางเดียว ความรักมันเปนอยางนี้ นูโว √

43 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

44 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิ่งไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

45 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง อําพล ลําพูน(หนุย) √

46 เติมใจใหกัน [พริกขี้หนูกับหมูแฮม] ตอบใจตัวเองมานาน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) X

47 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

48 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

49 บังอรเอาแตนอน ขาวปลา ไมกิน ไมเดือนรอน เหตุใดเธอจึง อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261153 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

5 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

6 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

7 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

8 หรือ/OR SLUR X

9 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

10 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

11 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

12 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

13 รักในมหานคร กทม.จองมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพารตเมนตคุณปา √

14 สารภาพ Playground X

15 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

16 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

17 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

18 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

19 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

20 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

21 คืนสุดทาย PARATA X

22 แคเราไมไดรักกัน INDIGO X

23 สิ้นสุดคือจุดเริ่มตน x Big Ass จบลงแลวใชไหม เรื่องราว ที่เธอเคยไดวาด ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Big Ass √

24 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

25 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

26 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

27 Loop ทําไมแคหนึ่งนาทีกับความรักที่ตองเจ็บปวด Tabasco √

28 รักฉันเพราะอะไร (Why?) Blue Shade X

29 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √

TRACK
ร็อกฮิตเปนลานลาน 3

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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30 พรหมลิขิตมั้ง โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ X

31 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

32 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

33 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

34 ยืนกมหนา T_T X

35 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

36 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

37 ที่ผานมา YERM X

38 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

39 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

40 แคออนไหว Mahafather X

41 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

42 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

43 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

44 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

45 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

46 ไมมีเธอ ความปวดราวที่อยูในใจ ทนและฝนเก็บมัน Retrospect √

47 แสงสุดทาย (G19 Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

48 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

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

50 แจ็คผูฆายักษ ฟกกลิ้ง ฮีโร;เตา Sweet Mullet X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261146 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/12/2561 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

2 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

3 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

4 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

5 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

7 บเปนหยัง กอง หวยไร X

8 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

9 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;เอ มหาหิงค X

10 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 บแยงแฮปป จินตหรา พูนลาภ X

13 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

14 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

17 ก.ข.ค.กางขวางคอ เพชร สหรัตน X

18 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

19 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

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

21 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

22 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

24 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

25 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

27 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

29 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

30 คําขอ กอง หวยไร X

31 เศษหนึ่งสวนเกิน เพชร สหรัตน;กวาง จิรพรรณ X

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

33 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

34 น้ําตาหลนบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ X

35 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

36 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

37 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

38 วอนนางนอน จินตหรา พูนลาภ X

39 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

40 สวรรคพรากรัก กอง หวยไร X

41 บเลิกไดบ เพชร สหรัตน X

42 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

44 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

45 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

46 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

47 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

48 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

49 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุง ฮิตตัวท็อป
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50 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

COUNTDOWN ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0261239 1 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

วันที่วาง 20/12/2561 2 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด COCKTAIL √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

5 พรุงนี้ (จะไปกับเธอ) ก็ไมยาก ดูอาการก็พอรู POTATO √

6 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

7 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

8 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ CLASH √

9 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

10 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

11 ฉันเปน DJ.ใหเธอ Let's talk about it! Aha! NO MORE TEAR √

12 ฤดูรอน (Progressive House Remix)บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

13 จิ๊จะ (Mad Mix) อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

14 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

15 กลาพอไหม I'll never forget the first day POTATO;MR.Constantine Koufogiannakis √

16 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

17 กอนเน้ือที่ยังรักเธอ เวลาผานไปคนก็เปลี่ยน ฉันจําเปน TAXI √

18 SEXY ทุกสิ่งที่เปนตัวเธอ ดูงดงามไปทุกอยาง PARADOX √

19 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

20 บุญคุณปูดํา แตกอนกาลครั้งนั้นยังมีปูดํา HANGMAN √

21 ทนพิษบาดแผลไมไหว เมื่อความรักที่เคยหวาน กลายเปน POTATO √

22 Thai Girls สาวจีนไปจนอเมริกัน ดูยังไงก็ไมเห็น CLASH √

23 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

24 ขอบฟา ไดแตเหลียวมองไปสุดฟาไกล BODYSLAM √

25 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

26 ไมใหเธอไป จากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไป POTATO √

27 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง Sweet Mullet √

28 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

29 อยาตอรองหัวใจ ฉันเคยทุมเททุกอยางใหเธอ NOLOGO √

30 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา กะลา √

31 ละคอนฉากสุดทาย โลกคือละคร แบงเปน Retrospect √

32 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

33 นับถอยหลัง จะเสียน้ําตากันทําไม จะไปก็รีบไป INSTINCT √

34 จะรักหรือจะราย (ละครกุหลาบเหนือเมฆกี่เรื่องราวที่ใครพูดกัน มันไมเหมือน KLEAR √

35 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

36 เธอเลือกคนไมผิด เหมือนรางวัล ที่แสนยิ่งใหญ ที่ฉันได NOLOGO √

37 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

38 จี๊ด คงเปนที่ฟาบันดาลขีดโชคชะตา AB NORMAL √

39 ไผลูลม ไมไผพริ้วลูลมไมตานทานสูแรง SO COOL √

40 Love (ภ.รักมันใหญมาก) โอ ความรัก...โปรดมองฉัน PARADOX √

41 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

42 เพียงพอ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคําวาพอดี POTATO √

43 ใหฉันลืมเธอ ในวันนี้เธอบอก ฉันใหลืม ใหจบ Retrospect √

44 เรดิโอ โอ..เรดิโอ เปดเพลงรักเราใหปวดใจ PARADOX √

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

46 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

47 กลัว จมอยูกับตัวเอง ติดอยูกับเวลา NOLOGO √

48 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

49 สงทายคนเกา ตอนรับคนใหม เอาอะไรมายื้อเธอก็ไมฟง เอาอะไร Big Ass √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261235 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 พริกขี้หนู เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแคนี้ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

3 รักกันมั้ย รักกันมั้ย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแตเธอ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

4 ทําไมตองเธอ ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

6 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

7 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ คริสตินา อากีลาร √

8 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

9 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

10 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย คริสตินา อากีลาร √

11 เสียใจไดยินไหม เพราะวารักจึงเปรียบ ใหม เจริญปุระ √

12 เธอรูหรือเปลา อาจจะดูวามันนาน ใหม เจริญปุระ √

13 หนักเกินไปแลว เหนื่อยลามาเทาไร หัวใจตองสูมา ใหม เจริญปุระ √

14 ตอไปนี้ไมมีใคร เพราะฉันรูดีวาคง ใหม เจริญปุระ √

15 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

16 ฉันรู ฉันรูเธอมีอดีตในใจ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √
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17 เธอไมเคยถาม เก็บมานานแสนนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

18 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

19 หลับสบายไหม กอนจะนอนใหคิดนานนาน สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

20 ไมอยากรัก (คนที่ไมอยากรักเรา) ไมอยากรักคนที่ไมอยากรักเรา สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

21 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นัท มีเรีย √

22 วางเมื่อไรมาอีกนะ วางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

23 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรีย √

24 ขอฉันฝน ฉันรักเธอ เธอเองก็คงรู นัท มีเรีย √

25 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

26 สองเวลา ถึงแมเราจะหางกันไป ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

27 อีกนิดนึง เบียดเขามาซิเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

28 เควงควาง สุดกล้ํากลืนยืนน้ําตาคลอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

29 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

30 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

31 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป มาลีวัลย เจมีนา √

32 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

33 ไปใหไกล ดูใจมานาน เนิ่นนาน มาลีวัลย เจมีนา √

34 บทเรียนสุดทาย รักเปนเชนใด อยากได มาลีวัลย เจมีนา √

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

36 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน นิโคล เทริโอ √

37 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

38 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

39 พอแลว พอแลว เพียงพอแลว ตัดใจเสีย นิโคล เทริโอ √

40 ฉันโกหกเธอ เธอจําไดไหม สิ่งที่ฉันไดเคย นิโคล เทริโอ √

41 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน ทาทา ยัง √

42 ไมรักตัวเอง บอกเธอไปตามตรง ใหเธอจงตัดใจ ทาทา ยัง √

43 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

44 รบกวนมารักกัน (มารักกันเถอะ) ก็อยากมีใครสักคน ทาทา ยัง √

45 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

46 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

47 ผิดอะไรหรือ รูก็แตเพียง เธอคิดจะเดินไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

48 แลวไปแลว ที่ผานมานั้น ไมเคยจะสนใจ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

49 เฟอะฟะ เหมือนรักกันอยู ก็รูวาเธอไมมีใคร ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261147 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

2 ตองฮักใหสุดใจ ปอปป ปรัชญาลักษณ X

3 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 ในความคึดฮอดมีแตอายผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ตั๊กแตน ชลดา √

5 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

6 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

7 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

8 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

10 You Let Me Down (คึดนํา) ฐา ขนิษ ก.ทาวคําสิงห X

11 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

12 ขอโทษที่ทําใหรอ ปอปป ปรัชญาลักษณ X

13 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

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

15 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

16 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

18 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

19 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

20 ทายที่สุด...อายก็คือสุดที่ฮัก กลับมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินยอนคืน ศิริพร อําไพพงษ √

21 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

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

23 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

25 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ตั๊กแตน ชลดา √

27 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

28 คําขอ กุง สุภาพร สายรักษ X

29 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

30 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

32 มีอายนองบแคร ปอปป ปรัชญาลักษณ X

33 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

35 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

36 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

รวมเพลงฮิต นองฮักอายเดอ
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37 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

38 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

40 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

41 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

42 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

44 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

45 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 ขายกอยคอยอาย ขายกอยคอยอาย อยูเพิงนัดใจ ดอกออ ทุงทอง √

47 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

48 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

50 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261148 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 บายเบิ่ง ลําไย ไหทองคํา;แอม แอวสะออน X

2 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

4 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

5 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

7 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

8 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

9 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

11 บมีบาดแผลแตเจ็บหลาย บิ๊กไบด สายลํา X

12 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

14 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

15 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

16 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

18 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

19 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

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

22 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

24 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

25 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

27 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

28 บพอตาย ออยเลอร X

29 ไสงอน แอม แอวสะออน X

30 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

31 ตัวเลือกสุดทาย คงสิบเปนหยังถายังสิยืนอยูตรงนี้ เนส พรอํานาจ X

32 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

33 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

34 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

35 วาสนา คูแฝดโอเอ X

36 สิเหลือบ ศร สินชัย X

37 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

38 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

39 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

40 เฮาบอยากมีหมูคือโต กะฮูอยูวาเฮากับโตเปนหมูกัน เฮาบควร เตา ภูศิลป √

41 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

42 กรณิการ(Cover) อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา ตรี ชัยณรงค √

43 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

45 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

46 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

47 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

48 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

49 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

50 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261150 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง บานเย็น รากแกน X

2 เกี่ยวขาวดอรอแฟน ความรักเราขมเมื่อตอนลมหนาว นกนอย อุไรพร X

3 รักสลายดอกฝายบาน งานดอกฝายเมืองเลย จินตหรา พูนลาภ X

ลูกทุงอีสาน ฮิตเต็มพิกัด

รวมฮิต หมอลําเงินลาน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 16/20



4 รอเมียพี่เผลอ เฉลิมพล มาลาคํา X

5 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสียตัวยังตองมาเสียใจ ศิริพร อําไพพงษ X

6 แตงโมจินตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโต จินตหรา พูนลาภ X

7 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

8 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

9 คิดฮอดปลาเข็ง เฉลิมพล มาลาคํา X

10 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

11 หัวใจไกชน นกนอย อุไรพร X

12 เสื้อหลายสีพี่หลายใจ ละบาวเสื้อลายคนหลายชู บานเย็น รากแกน X

13 ออนซอนแมฮาง แมฮาง แมฮาง อายโลดฮักแมฮาง ศร สินชัย √

14 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผูชายหลายชู..ใจเพิ่นมี ดอกออ ทุงทอง X

15 น้ําตาหลนบนเถียงนา จินตหรา พูนลาภ X

16 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

17 บาไกดี นกนอย อุไรพร X

18 เปดตํานานบักจอบหลอย เฉลิมพล มาลาคํา X

19 ซําบายดีที่คานทอง รอบนี้คนโสดเหมา เพื่อบรรเทาฮัก ศิริพร อําไพพงษ √

20 มักคนอวน สาวทรงอวนกวนใจอายปวน หลงมักสาว ศร สินชัย √

21 อกหักวันแหเทียน น้ําตาหลนแลวสาวอุบลคนนี้ ดอกออ ทุงทอง √

22 ฝากซองกินดองแฟน ขอบคุณที่มีน้ําใจ ยังรักอาลัยยังใหบัตร ศิริพร อําไพพงษ √

23 ใจลอยในวงเหลา ยินขาวรายอายนั่งงงกลางวงเหลา ศร สินชัย √

24 หัวใจตองแตง ใจมะหลองตองแตง ผูสาวแกมแดง ดอกออ ทุงทอง √

25 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

26 แตงงานเถิดนอง เฉลิมพล มาลาคํา X

27 รักโผลโสนแยม สายฝนฮําใบมี้พี่ทองมีพึ่งหวนโผล จินตหรา พูนลาภ X

28 หัวใจเดี้ยงตอ บานเย็น รากแกน X

29 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ √

30 ฟงลําคึดฮอดอาย นกนอย อุไรพร X

31 คิดฮอดคนขี้ต๋ัว บัดนี้...วาแมนเจาฮักแน ที่แทกะแค ศร สินชัย √

32 ขอแคโทรมา ยาม บ ไดเห็นหนาใหโทรหานองแหน ดอกออ ทุงทอง √

33 รักพังวังสามหมอ ละจังวาเปดผาทั้ง ๆ เห็นตาฝงวัง จินตหรา พูนลาภ X

34 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

35 อีสานลําเพลิน บานเย็น รากแกน X

36 เหงาใจในตางแดน จินตหรา พูนลาภ X

37 เอิ้นหมูคืนนา ตะเว็นงอยภูคึดฮอดหมูเฮาเด ศร สินชัย √

38 ขอยืนเคียงขาง ละนองขอยืนเคียงขางฝากความฮัก ดอกออ ทุงทอง √

39 ปดตํานานบักจอบหลอย ลืมพี่เสียเถิด ไมตองมาคอยรอ เฉลิมพล มาลาคํา X

40 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ศิริพร อําไพพงษ X

41 น้ําตาหยาดขางพระธาตุนาดูน สองเราเที่ยวงานดวยกัน วันวันพระธาตุ จินตหรา พูนลาภ X

42 บัวหลวงรอรัก นกนอย อุไรพร X

43 อีสานบานเฮา บานเย็น รากแกน X

44 สรภัญญสั่งชู ละมาบัดนี้ ขาวดอพอพวมกม ศร สินชัย √

45 เจ็บโตยอนโฟรวิล (เกริ่น)หละหนุมโฟรวิลเผินกินแลว ดอกออ ทุงทอง √

46 ปากวาไมแตใจหึง ฮูเต็มใจวาฮักเขาเหลือเกิน ศิริพร อําไพพงษ X

47 คนเคยแลวอยูบเปน นี้ละนอเพิ่นวา แนววาใจคนเอย ศร สินชัย √

48 กอดหมอนขาง กอดหมอนขางติตางวานอนกอดอาย จินตหรา พูนลาภ X

49 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

50 โทรศัพทจับผัว ญ.ฮัลโหล ฮัลโหล ไดยินบนิเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

เผยแพร/

calories blah blah ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0561155 1 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน Calories Blah Blah √

วันที่วาง 20/12/2561 2 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

3 แพคําวารัก เคยโดนทําใหเจ็บไปทั้งหัวใจ เปนเพราะ Calories Blah Blah √

4 คนที่ถูกลืม ก็ยังนึกถึงวันนั้นที่เราเคยรักกัน Calories Blah Blah √

5 ปาฏิหาริยที่รอคอย เคย แอบมองเธออยางนั้น เคย เก็บไป Calories Blah Blah √

6 ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม Calories Blah Blah √

7 ไดไหม หากวันนี้เธอยังรับฟง สิ่งที่ฉันทํา Calories Blah Blah √

8 Lonely Valentine ก็เคยต้ังใจ จะไมเหงาใจใหดูไมดี Calories Blah Blah √

9 ถาหากวาไมรับ น้ําเสียงที่คุนเคย เด๋ียวนี้หายไปเลย Calories Blah Blah √

10 How to (ยังไมลืม หรือไมอยากลืม) อยาโกรธเลยที่ฉันไมเคยเขาใจ Calories Blah Blah √

11 วอนเธอ ชูวิดูวับ ชูวิดูวับ..อีกครั้ง ใจมันลอย Calories Blah Blah √

12 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา Calories Blah Blah √

13 North Star คืนนี้ ไมรูเปนอะไร อยูดีๆ อยากมอง Calories Blah Blah √

14 สายลมไมเห็นใจ รักเธอ แตไมรูตองทําเชนไร Calories Blah Blah √

15 อยาไปไหนอีกนะ ทุกวันตั้งแตเธอเดินจากฉันไป รูไหม Calories Blah Blah √

16 ภาษาดอกไม ใหดอกกุหลาบสีแดง มันแปลวารักหมดใจ Calories Blah Blah √

17 Love Delivery ใครเศราซึมบอยๆ ใครมีปญหาตองการที่ Calories Blah Blah √

18 You know I do (Feat.Kennetแปว) เธอคงไมรู วาบางครั้งฉันก็เสียใจ Calories Blah Blah √

19 กระเปาของวันพรุงนี้ เก็บวันคืนกับความฝนที่เฝาคอย Calories Blah Blah √

20 ถาความรักมีตัวตน ถาความรักมีตัวตน ชวยทําใหฉัน Calories Blah Blah √

21 My cheesecake ก็รูนะ วากินมากไปไมดี อาจจะมีโรคภัย Calories Blah Blah √

22 ทางเดินแหงรัก ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป Calories Blah Blah √

23 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย Calories Blah Blah √
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24 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน Calories Blah Blah √

25 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา Calories Blah Blah √

26 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);Bowling √

27 เกลียดเธอไมลง (ละครบริษัทบําบัดแคนจมกับความโหดราย ที่ทําลายใหใจ Calories Blah Blah √

28 ฉันทําผิดไหม (ละครแฝดนะยะ) ไมรูวาเพราะอะไร ไมรูและไมเขาใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

29 คนสุดทาย (ละครหัวใจสองภาค) ไมเคยมีใจใหใครมากอน Calories Blah Blah √

30 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น Calories Blah Blah;ลูกปด ชลนรรจ ลิ่มไทย √

31 ชีวิตฉันถูกสรางมาเพื่อเธอ(ละครไฟรักอสูรรูรึเปลา เธอรูบางรึเปลา วา Calories Blah Blah √

32 โปรดจงตัดสินใจ ฉัน ฉันมีความนัยจะบอก Calories Blah Blah;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว X

33 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ Calories Blah Blah √

34 หลับตา (โต) หลับตาเถิดนะ แลวเราก็จะพบกัน Calories Blah Blah √

35 หวาน ตื่นต้ังแตหกโมงเชา รีบๆๆออกไปหา Calories Blah Blah;SWEET NUJ X

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261236 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

2 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

4 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

5 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

6 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

7 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง บิลลี่ โอแกน √

8 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

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

10 รักคุณเขาแลว รักคุณเขาแลว รักคุณเขา ไมโคร √

11 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

12 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

13 นิยามรัก ฉันเพิ่งเขาใจความรัก นูโว √

14 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน อัสนี โชติกุล √

15 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

16 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

17 เพื่อเธอ ตลอดไป อาจยังไมเห็น วารักมากมาย ศักดา พัทธสีมา √

18 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

20 เรา สองสาม คน (ภาพยนตรเรา สองสาม คนเปนรอยเปนพัน กี่นาทีที่ฉัน ตองฝน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

21 เทาที่มี ฉันบอกกับเธอ วันนั้นวาฉันรักเธอ ธนพล อินทฤทธิ์ √

22 ที่เหลือคือรักแท คลายๆวานานๆไป ดูเหมือนเราคงจะ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

23 คูชีวิต มอบชีวิต ไวใหกัน ใหเธอนั้นชวยดูแล นครินทร กิ่งศักดิ์ √

24 รักเธอจนวันตาย เสกสรรค ศุขพิมาย √

25 เบาเบา ไดหรือเปลา ตกลงใหเราสองคน จิรายุส วรรธนะสิน(โจ) √

26 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

27 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน DOUBLE YOU √

28 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

29 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

30 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

31 เสียชีพไมเสียเธอ เห็นทองฟาสีคราม เห็นสายน้ําไหลเย็น ธนพล อินทฤทธิ์ √

32 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

33 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

34 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

35 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

36 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

37 เก็บใจไวใกลเธอ อาจจะเคยไดฟงบางคํา อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

38 ฉันยังอยู สิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

39 ขอเปนคนดีของเธอ ไมมีคําเลยสักคํา จะบอกความจริงในหัวใจ ศักดา พัทธสีมา √

40 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

41 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

42 เก็บเอาไว มันดูชางยากเย็นและตองจําใจ มิคกี้ √

43 ฟากฟาทะเลฝน ก็อาจเปนลมที่พัดมาจากทะเล มิคกี้ √

44 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

45 Hey Hey อาจดูกวนตาไปหนอย และอาจใชถอยคํา TAXI √

46 ฤดูที่ไมเคยเปลี่ยน เคยเปยกปอนกี่ฝนมาดวยกัน เคยกอดกัน Sniper √

47 แคมีเธอเปนใชได พูดอะไร ชมอะไร ไมคอยเปน Y NOT 7 √

48 วันสุข กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทุกขใจ ไท ธนาวุฒิ √

49 ผัดกะเพรากับเราสอง เมื่อวันสุดทายไดมาถึง ซึ่งความรัก Pancake √

50 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261155 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ แอด คาราบาว √

2 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

3 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

4 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

ร็อกเดียวใจเดียว

ฮิตทุกฮุก โดนทุกเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 18/20



5 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

6 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

8 ขัดใจ COLORPiTCH X

9 หองนอน Friday Night to Sunday X

10 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

11 ใจหมา T_T X

12 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

13 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

14 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

15 แฟนดีดี แฟนดี ดี มันหาไมยากหรอก ถาเธอ วง Soman X

16 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

17 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

18 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

19 เราและนาย วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส);ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง √

20 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

21 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด ไมโคร √

22 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

23 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

24 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

25 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

26 คนที่ถูกรัก ใจ ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลําพัง รักใคร BODYSLAM √

27 นักมายากล รัตติกาลราเริงกองคํารามเบิกฟา PARADOX √

28 คิดเหมือนกันหรือเปลา 25 Hours X

29 Dancing Musketeers X

30 ขาหมู TATTOO COLOUR X

31 ไมมีเธอ(กลองดวงใจ) ไมๆๆๆ ไมๆๆๆ โอไมมีเธอ โอไมมีเธอ PARADOX √

32 เพียงกระซิบ เพียงกระซิบบอก บอกฉันสักคํา BLACKHEAD X

33 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

34 ยินดีที่ไมรูจัก (ภาพยนตรกวน มึน โฮ)ไมรูวาเธอเปนใคร ไมรูวาฉันเปนใคร 25 Hours X

35 โปรดสงใครมารักฉันที จะตองเหงากัน อีกนานไหม INSTINCT √

36 เหลาจา (Medley) 2000 ในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน BLACKHEAD √

37 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

38 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

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

40 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

41 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

42 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

43 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

44 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

45 ลํายอง แรกเพียงไดพบสบตา เธอถูกใจกวา Buddha Bless √

46 อยูตอเลยไดไหม สิงโต นําโชค X

47 รายก็รัก ทุกๆครั้งที่เปดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

48 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

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

50 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261154 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/12/2561 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

2 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

3 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

5 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

6 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

7 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

8 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

10 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

11 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

12 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

13 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ชวยขุดหลุมฝงถายังสงสาร สภาพของอายตอนนี้ คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สินชัย √

15 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง ไมค ภิรมยพร √

16 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

17 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

18 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

20 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

22 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

23 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

รวมฮิต 5 ขุนพลลูกอีสาน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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25 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

26 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

27 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

29 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

30 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

32 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

34 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

35 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

36 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

37 ชอบทําใหคนคิดถึง แคไดยินเสียง ทุกค่ําทุกเชาความเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

40 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สินชัย √

41 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

42 ยืมหนามาเขาฝน บ ฮัก บ วา เจาดอกคําแพง เวานําพอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

44 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

45 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

47 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

48 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

50 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √
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