
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261150 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

3 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

4 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

5 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

6 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

7 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

8 เกลียดเพลงรัก นั่งฟงบทเพลงอยูกับเพลงรัก ที่เธอ Pancake √

9 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

10 เจ็บใจ ในความเปนจริงชีวิตคนเราตองกาวไป LOSO √

11 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

12 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

13 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

14 คนนารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

15 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

16 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

17 คนคนนี้ เธอมาลาจากกันวันนี้ ฉันเขาใจไดดี พลพล √

18 รักเปนเชนใด ถามใจตัวเองเมื่อใจตองหวั่นไหว เมื่อรัก วง สิบลอ √

19 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

20 ยืดเยื้อ จะไมแคนเคือง จะไมโทษใคร ไท ธนาวุฒิ √

21 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

22 เจียมตัว ฉันเองไมกลาพอ ไปคิดคูเธออยางนั้น SYAM √

23 ขาดใจ อาจเปนเพราะฉันมีเพียงแคใจ Pancake √

24 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

25 รอ ปดตัวเองใหมืดมน อยางคน กะลา √

26 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

27 เขียนใจใหเปนเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

28 ไมตองเสียใจ ฉันไมสนเขาวาเธออยางไร ฉันไมสน ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 จริงใจไมจริงจัง เธอไมเคยโกหกอะไรฉันเลย เธอไมเคย Pancake √

30 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

31 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

32 คนรักกัน กี่วัน กี่วันมาแลวที่ไมเจอ I-ZAX √

33 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

34 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

35 ขอถามเขาประเด็น คิดหนัก กอนที่ฉันคิดรักใคร ก็ตั้งใจ กบ TAXI √

36 กวยเตี๋ยวหนาใสกับใจโทรมๆ เดินเขามาซอยศูนยวิจัย เดินเขาไปดวย Pancake √

37 คนถัดไป อยาใหฉันตอบเลยเธอควรรักใคร SO COOL √

38 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

39 ถาเธอหลายใจ ถาเธอหลายใจ รักใครหลายคน กะลา √

40 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามน้ําตาริน พลพล √

41 วันสุข กอนจะมาเจอเธอ เจอะแตความทุกขใจ ไท ธนาวุฒิ √

42 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

43 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

44 นองรักนักรอง ฉันน้ันทุมเท เทใหเธอไปทุมทิ้ง วาสนา √

45 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

46 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

47 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

48 อยากเกิดเปนคนหลายใจ ตั้งแตที่รักเธอ ก็ไมเคยรักใคร กะลา √

49 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สั่นไหว Pancake √

50 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261139 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

2 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

3 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

4 ใจหมา T_T X

5 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

6 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

7 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

8 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

9 ถอย GLISS X

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ฮิตแรง รอยลาน

ชื่อศิลปน
รวมฮิตสัญชาติไทย หัวใจร็อก

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 1/19



10 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

11 ลูกอม ในคืนที่ฟาเต็มไปดวยแสงไฟ วัชราวลี X

12 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

13 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

14 Dancing Musketeers X

15 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

16 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

17 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

18 หองนอน Friday Night to Sunday X

19 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

20 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

22 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

23 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

24 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

25 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

26 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

27 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

28 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

29 คนทางนั้น GiFt My Project X

30 ฉันไมมี T_T X

31 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

32 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

33 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

34 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

36 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

37 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

38 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

39 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

40 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

41 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

42 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

43 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

44 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

45 เร็ว วง zoom X

46 เชิญ วง Fin X

47 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

48 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

49 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

50 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261143 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

2 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

3 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

5 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

6 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

7 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

8 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

10 อยากเปนคนที่เธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกทิ้งใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

11 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

12 ไมสายเกินรอ เก็บความเหงาซอนไวกลัวใครจะเห็น ไมค ภิรมยพร √

13 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

15 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

16 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

18 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

19 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

21 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

22 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

24 เทพีตีสอง เข็มนาฬิกา บอกเวลาตีสอง ไมค ภิรมยพร √

25 เพราะรักถึงลากอน เขาใจดีวาเธอ อยากเจอวันที่ดีกวา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 โทรมาเฮ็ดหยังกะดอกะเด้ีย ยุงกัดกะตบเอาเองสากอน ไมช็อตวางอยู พี สะเดิด √

27 หากรูลวงหนาวาเจ็บ ใจกลางหัวใจเคยมีเธอเปนกําลังใจ เสถียร ทํามือ √

28 ลูกพออยาทอเดอ นั่งยองยออยูบนตอขางหัวคันนา มนตแคน แกนคูน √

29 คิดถึงสาวน้ําพอง จากเมืองแกนขอน เมื่อตอน ไมค ภิรมยพร √

หนุมไทบานฮิตลั่นทุง
ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/19



30 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

31 ยังคอยสูขวัญ สุดโคงทุงนา คือฟาสีหมน ดั่งใจคนคอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 จอคิวมิด มิดจั๊ด ปานดึกหมากนุนลงสาง คือเสียง พี สะเดิด √

33 ขออภัยที่ลืมชา ขออภัยที่ลืมชา ถึงจบไปแลวแตยังเฝา เสถียร ทํามือ √

34 ขอเปนผูชวยเจ็บ สายตาเธอเศราเหงาหรือเปลาคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

36 กินขาวกับเงาใจ ขาวแกงรานเกา ที่เรานั่งกินครั้งกอน ไมค ภิรมยพร √

37 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

38 โล...โล คนโซโซ มาดโลโล โกบานนอก ลางสต็อก พี สะเดิด √

39 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

40 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

41 สิ้นกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 สมควร มรสุมเศรษฐกิจมืดมิดกระหน่ํา รอยพัน ไมค ภิรมยพร √

43 ไวชีวิตอายไดบ คําวาเฮาฮักกัน ยังอินอยูในหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

44 คิดถึง...คิดถึง อยูๆ ความเหงา ก็เขาสิงสูหัวใจ พี สะเดิด √

45 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

46 ความหวังดีของคนทีหลัง เมื่อใจเธอช้ํา เขาทําใหเธอเจ็บมา ไมค ภิรมยพร √

47 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

49 เหมือนจะรูมากอน ก็เพราะใจเหงาฉันเปนดั่งนก เสถียร ทํามือ √

50 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261133 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

2 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

4 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

5 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

6 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

7 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

8 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

9 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

10 คูคอง กอง หวยไร X

11 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

12 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

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

15 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสุนทร X

16 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

17 รักขามคลอง บานนองอยูฝงขโนน บานพี่อยูฝง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

18 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

19 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน X

21 จากมาก็เสียใจ กลับไปก็กลัวเจ็บ ไมรูตองใชน้ําตาอีกสักกี่หยด รัชนก ศรีโลพันธุ √

22 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

24 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ยอมปนตนงิ้ว ก็รูวาเขาคนนั้น..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

26 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล พี สะเดิด √

28 จะโกะ (จับกบ) ฟาครื้มๆ ฝนมันก็ตก เด๋ียวก็ตก ซาราห เปา X

29 เบื่อ บะๆๆๆ เบื่อ จะทําอะไรก็เบื่อ เดินไป เปาวลี พรพิมล √

30 แมงมุม หลิว อาราดา (อาจารียา) X

31 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

32 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

33 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

34 วาสนาสั่งมาเจ็บ เมื่อวาสนาสั่งอายมาน้ําตาไหลหลน สมบูรณ ปากไฟ √

35 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

36 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 เสียดายอายบปก ไอดิน อภินันท X

38 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

39 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน มนตสิทธิ์ คําสรอย √

40 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ตั๊กแตน ชลดา √

41 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

42 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา ศิริพร อําไพพงษ √

43 ในความรูสึกของเธอ ทําไมเธอไมเคยบอกใคร วาเราเปน เปาวลี พรพิมล √

44 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย มนตแคน แกนคูน √

46 วาสนาสั่งมาเจ็บ เมื่อวาสนาสั่งอายมาน้ําตาไหลหลน สมบูรณ ปากไฟ √

47 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

48 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

49 ตีสองแลวนองสาว ตีสองแลวเดอ ตีสองแลวเดอนองหลา พี สะเดิด √

ยกทัพเพลงฮิตมหาชน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561153 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

2 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

3 ชาติหนาฮักอายเดอ ดึกดื่นเดือนบแจง บมีแสงที่สวาง มนตแคน แกนคูน √

4 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

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

6 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

7 กอดฮักใหมั่น เบิ่งหนทางไปคือไกลแทนอ มื้อใดสิพอ มนตแคน แกนคูน √

8 หลงเบาะซาย ลืมทายมอ'ไซค ถิ่ม เจาถิ่มลงได หนีไปกับรถแอมแวน มนตแคน แกนคูน √

9 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

10 ลําหลอง มายามบานแนเดอ โอย...หละฟาเอยฟาฮองตึ้ง ยังคิดถึง มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561119 ทําซ้ํา

วันที่วาง 01/11/2561 1 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 เจาตั๋ววาฮักอาย(Cover) บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

3 เบิดแลวบอ...ฮัก(Cover) เคยโพสต เคยแท็ก ถึงนองอยูประจํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ(Cover) เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 สิเทนองใหบอกแน(Cover) แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

6 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม(Cover) ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

7 โยนใจใหหมากิน(Cover) ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

8 กอนขี้ฟา(Cover) อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

9 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย(Cover) อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

10 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา(Coverเบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ(Cover) ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

12 มันฮักแตเจาฮูบ (Cover) คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

13 นองไดตาย อายไดแตง(Cover) มื้อที่อายกินดอง..นอง นั่งฮอง..ไห ตั๊กแตน ชลดา √

14 หมอนขาด สาดผืนเกา(Cover) วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 น้ําตาหยดยังกด like(Cover) รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

16 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา(Coverเพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

17 บุญผลา(Cover) บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

18 ผูหญิงหลายมือ(Cover) อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

19 หมาวัด(Cover) ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

20 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ(Cover)ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 กลับคําสาหลา(Cover) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

22 เคิงใจ(Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

23 แคอายหวั่น(Cover) บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

24 โหดเลวดี(Cover) ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

25 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ(Cover) ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

26 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว(Coverฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

27 รับของโจร(Cover) ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

28 บฝนใจฮัก(Cover) ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

29 บฮักกะใหหลูโตน(Cover) คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

30 แคชู(Cover) แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

31 ฝากเบิ่งแนเดอ(Cover) บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

32 ขอโทษที่ทําใหมันพัง(Cover) มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261145 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

2 อยางนี้ก็ไดเหรอ ตั๊กแตน ชลดา X

3 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

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

5 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

6 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

7 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

8 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

9 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

10 ไมดี ไมจํา ในชีวิตฉันชอบจําแตคนดีๆ ตั๊กแตน ชลดา √

11 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

12 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

13 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

14 เธอไมใชแฟนฉัน ฉันไมใชแฟนเธอ อยาประชดดวยการ ควงใครไมซํ้าหนา ตั๊กแตน ชลดา √

15 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

16 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

17 ตอบขอไหนก็ผิด ถาจะคิดเราก็คงผิดกันทั้งสามคน ตั๊กแตน ชลดา √

18 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

19 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

20 อยาโทรมาแคปลอบใจ เจ็บในใจ เหมือนจะตาย นั่นคือความจริง ตั๊กแตน ชลดา √

21 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

มนตแคน แกนคูน ชุด 8 อายฮักเขา ตอ

รวมเพลง ลูกทุงกีตารหวาน ซูเปอรฮิ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ที่สุดเพลงฮิต ต๊ักแตน ชลดา
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22 รอเปนคนถัดไป อยากมีสิทธิ์หวง เมื่อเห็นเธอควงคนอื่น ตั๊กแตน ชลดา √

23 ดอกนีออนบานค่ํา ดอกไมอะไรดึกแลวยังไมนอน ก็ดอกนีออน ตั๊กแตน ชลดา √

24 จิรักหรือจิหลอก ฝนตกบานนอง ฟามันรองตึ้มๆ ตั๊กแตน ชลดา √

25 สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนโสด ไดทําอะไร ตั๊กแตน ชลดา √

26 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

27 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

28 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

29 อยากเปนแฟนเธอแทนเขา มอง..เห็นเธอควงเขาอยู รับรู... ตั๊กแตน ชลดา √

30 หนาวแสงนีออน มองดาวใสผานใจเต็มฝน คนอยูทางบาน ตั๊กแตน ชลดา √

31 คนของวันพรุงนี้ เงา..ที่เดินเคียงขางกับเราวันนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

32 อยาเปดเพลงนั้น หมุนคลื่นเหงาๆ อยูในหองเชา ตั๊กแตน ชลดา √

33 ฉันไมใช หรือเธอไมพอ คนหนึ่งคน เธอวาทนเจ็บไดกี่ครั้ง ตั๊กแตน ชลดา √

34 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ที่เปยก ตั๊กแตน ชลดา √

35 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

36 เจตนา..แตวาไมตั้งใจ ฉันเจตนารักเขา ทุมเทหัวใจใหเขา ตั๊กแตน ชลดา √

37 ไมอยากใหเธอรักคนอื่น คําวารักจะใชในเราเทานั้น เธอบอก ตั๊กแตน ชลดา √

38 สาเหตุแทจริง..ที่ทําผูหญิงเสียใจ เปนเพียงผูหญิง เลยตองถูกทําราย ตั๊กแตน ชลดา √

39 เจ็บนี้ไมมีวันจาง ไมรองไดไงก็มันเสียใจไปแลว ตั๊กแตน ชลดา √

40 หนาไมคสายเกา หนาไมคสายเกาขอเพลงเศราใหใจเหงา ตั๊กแตน ชลดา √

41 นักรองงานเล้ียง ฮัลโหลๆๆ สวัสดีคะ เจอกันทุกงานเล้ียง ตั๊กแตน ชลดา √

42 สาวทายซอย จากบานนาเขามาหางานในเมืองหลวง ตั๊กแตน ชลดา √

43 ไมคลอยลําฟาง กาวขึ้นไปยืนบนเวทีคันนา กมเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

44 โคราชระเริง ไช ไช ยะ ชะ ชิไช ไชยะ ไช ไช ตั๊กแตน ชลดา √

45 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ที่เราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

46 ลูกจางเขาสาวโรงงาน อีกคืนที่สายลมชางเหน็บหนาว แหงนมองดาว ตั๊กแตน ชลดา √

47 ปลายทางของความคิดถึง แคมองขอบฟา ก็เจอสายตา อีกคนที่ ตั๊กแตน ชลดา √

48 วางๆอยาลืมคิดถึงกัน คนมีเสนหอยางเธออยูไหนก็ไดแฟน ตั๊กแตน ชลดา √

49 ยิ่งกวาคําวารัก มากกวาคําวาใช คะแนใจ ตองใหเธอเกินรอย ใหเธอนอยกวา ตั๊กแตน ชลดา √

50 วันวางที่ตั้งใจ บอกแมวาไมวาง แตไปเดินหางตากแอร ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261127 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

2 พี่เมาวันเขาหมั้น ฟงเสียงโฮวแซว จากแถวคุมบานของเจา แมน มณีวรรณ X

3 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

4 ลาแมดวยจดหมาย แมน มณีวรรณ X

5 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

6 ยาลางแผลใจ แมน มณีวรรณ X

7 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

8 หัวใจรองไห แมน มณีวรรณ X

9 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

10 พี่ก็หนักใจ แมน มณีวรรณ X

11 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

12 ความรักเหมือนฟองเบียร แมน มณีวรรณ X

13 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

14 สาวชัยภูมิ แมน มณีวรรณ X

15 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

16 มัธยม รึเปลา แมน มณีวรรณ X

17 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

18 สะเดิดรัก แมน มณีวรรณ X

19 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

20 รักแทแครดวยหรือ แมน มณีวรรณ X

21 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

22 กอดฮั้วฮองไห แมน มณีวรรณ X

23 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

24 สัญญาคือยาพิษ สัญญาทําไมถาหัวใจนองยังไมแน แมน มณีวรรณ √

25 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

26 มักสาวใสยีนส แมน มณีวรรณ X

27 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

28 มักสาวนักเรียน ม. ชุดนักเรียนขาวเนียนสะอาดตา แมน มณีวรรณ X

29 รอปาฏิหาริย ละเหลือความหวังทางสุดทาย พอเปน มนตแคน แกนคูน X

30 แคคิดก็ผิดแลว แมน มณีวรรณ X

31 รอเธอที่นวนคร ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนตแคน แกนคูน √

32 ไกลบานวันนองแตง แมน มณีวรรณ X

33 แด..คนที่อายฮัก คนต้ังใจทิ้งเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

34 ทั้งที่ใจยังรัก แมน มณีวรรณ X

35 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

36 ตามใจแดง แมน มณีวรรณ X

37 ผาขาวมาผืนเกา เจากลับมาใหอายเห็นหนา มีคราบน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

38 สายลมสะกิดรัก แมน มณีวรรณ X

39 หนาวใจไกลแฟน ดอกพะยอมหอมอยูในดง บุหรงรองสง มนตแคน แกนคูน √

40 ความรักไรพรมแดน แมน มณีวรรณ X

41 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
ลูกทุงคูฮิต มนตแคน - แมน มณีวรรณ
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42 เปนมายอายยังฮัก แมน มณีวรรณ X

43 แท็กซี่แฟนทิ้ง คนขับแท็กซี่ก็มีน้ําตา อกหักรักลาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

44 สงการดสงรูป แมน มณีวรรณ X

45 ทิ้งนามาสรางฝน ฝนทิ้มฟา เมื่อกลางพรรษาน้ํานาเหือดหาย มนตแคน แกนคูน √

46 คิดฮอดสาวอุดร แมน มณีวรรณ X

47 แท็กซี่อยากมีเธอ รถเกงของพี่มีปายแท็กซี่อยูบนหลังคา มนตแคน แกนคูน √

48 สาวส่ํานอย แมน มณีวรรณ X

49 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

50 จากใจแมนมณีวรรณ แมน มณีวรรณ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561144 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 อยาแผว ถาชอบใจก็ตองจัด ถาคิดรักกันก็ตองจิก หญิง รฐา;เตชินท พลอยเพชร √

2 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญิ๋ง √

3 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

4 คําธรรมดา อาจจะดูมันธรรมดา ฟงมันธรรมดา ญาญาญิ๋ง √

5 ไมงายเลย เปนแคเพียงผูหญิง ที่มีแตความจริงใจ ญาญาญิ๋ง √

6 รักที่ยังอยู ในยามที่ใจหวั่นไหว ตองการแคใคร ญาญาญิ๋ง √

7 ไปไมเปน มันงงๆนะเธอ ก็ฉันมันะไมทัน ญาญาญิ๋ง √

8 เทานั้น รู วาตัวเธอ ไมเคยเห็นฉันเลย ญาญาญิ๋ง √

9 อะ! อะ จริงๆเลยก็คนมันไมรู เจอทีไร ญาญาญิ๋ง √

10 นิทานของพอ กลางคืนของฉันมีดาว ญาญาญิ๋ง √

11 เพราะรักของเธอ โลกนี้นาดู สดสวยงดงามเพียงใด ญาญาญิ๋ง √

12 เขามาใกลๆ (ละครตลาดน้ําดําเนินรัก)หลงรักเธอเลยตั้งแตวันนั้น ครั้งนั้น ญาญาญิ๋ง √

13 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

14 โยกไป..ยายมา ขอทีนะ ตองขอ ตองขอ เอาไว ญาญาญิ๋ง √

15 พี่ชาย..(ที่ไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

16 อะนะ ทําไมตองถามนะ ตองถามมีอะไรเรอะ ญาญาญิ๋ง √

17 รออีกนิด จะทําไงดี วันนี้จะทํายังไง ญาญาญิ๋ง √

18 คิดไปเอง จากรอยยิ้ม ดูเหมือนมีอะไร ญาญาญิ๋ง √

19 โดน ใจมันเลยเบลอๆ ก็เจอกับเธอทีไร ญาญาญิ๋ง √

20 หรือมีใคร..หวงใยเธอ จากวันนั้นที่เราไกลหางกัน นับตั้งแต ญาญาญิ๋ง √

21 อยูดีดี..ไมวาดี มาชวนคุย มาตีสนิทฉัน เบอรโทร.ก็ตื้อ ญาญาญิ๋ง √

22 เธอคนเดียว อาจมีวันที่เหนื่อย อาจมีวันที่หนาย ญาญาญิ๋ง √

23 แปบ อยูไหนก็ลื่นตลอด อะ อะ อํา ตลอด ญาญาญิ๋ง √

24 ของรักของหวง (ละครตมยําลําซิ่ง) ดูทาทางเหมือนนางจะเอาจริง ญาญาญิ๋ง √

25 ขอโทษนะคะ ขอโทษ ขอโทษนะคะ ถาพูดไมคอยเขาหู ญาญาญิ๋ง √

26 เอน นอน หลับ อิสระเอน อิสระเอน เรบานอน... ญาญาญิ๋ง √

27 สวนเกิน ยอมทั้งใจ ยอมทุกอยาง ยอมทุกทาง ญาญาญิ๋ง √

28 หายใจไมเหมือนเกา ฉันวันนี้..ท่ีวันนี้.. หายใจไมเหมือน ญาญาญิ๋ง √

29 นอย นอย เธอมาชวนไปดูหนัง ไปเที่ยวกลางค่ํา ญาญาญิ๋ง √

30 ช้ําทุกเชา นอนฝนไป ไดมีเธอในหัวใจ ญาญาญิ๋ง √

31 รักมีเวทมนตร รักนะเปนเหมือนฟอง ลองลอยไมนาน ญาญาญิ๋ง √

32 ฉันไมเปลี่ยน แตละวันที่พนผานมา แตละเดือน ญาญาญิ๋ง √

33 บวกลบก็อุนใจ บางครั้งเราไมยอมใหกัน ฉันและเธอ ญาญาญิ๋ง √

34 แลวแตแม (ละครฝากดินกลิ่นดาว) แลวแตแม ฉันแลวแตแมๆ แลวแต ญาญาญิ๋ง √

35 บนจริงนะ นิ่งก็ไมดี พอยิ้มก็วากัน พูดอยู ญาญาญิ๋ง √

36 แหว ทอ ระกํา บวย ชารอนหรือชาขม มะยมหรือเกาลัด ญาญาญิ๋ง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261152 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 กรุงเทพฯ โอ กรุงเทพฯ เทพเศกสวรรค ชรินทร นันทนาคร √

2 จันทรกะพอรวง ดอกจันทรกะพอรวงพรู อรวี สัจจานนท X

3 น้ําตาแสงไต นวลเจาพี่เอย คํานองเอยล้ําคร่ําครวญ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 บุพเพสันนิวาส เมื่อคิดใหดีโลกนี้ประหลาด ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

5 ฝากเพลงถึงเธอ ฝากเพลงนี้มากับสายลมผาน เทห อุเทน พรหมมินทร √

6 ฝากรักไวในเพลง ฝากรักเอาไวในเพลงสักคํา นันทิดา แกวบัวสาย X

7 เรือนแพ เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา ชรินทร นันทนาคร √

8 คิดถึงฉันบางคืนนี้ คิดถึงฉันบางคืนนี้ อรวี สัจจานนท X

9 คืนนี้พี่คอยเจา คืนนี้มีเธอซบอิงอกฉัน วอนรักออนคํา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

10 ฟามิอาจกั้น ถึงฟาจะกั้นใหฉันและเธอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

11 ขาดฉันแลวเธอจะรูสึก ใจจริงสวนลึกฉันเองยังรักเธอ เทห อุเทน พรหมมินทร √

12 บัวกลางบึง อนาถเหลือล้ําบัวบานเหนือน้ํา นันทิดา แกวบัวสาย X

13 ทาฉลอม พี่อยูไกลถึงทาฉลอม ชรินทร นันทนาคร √

14 หนึ่งหญิงสองชาย หนึ่งหญิงสองชายไมหมาย อรวี สัจจานนท X

15 นางใจ เธอเปนนางพิมของใครมากอน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

16 ไฟเสนหา รูอยูเต็มอกซึ้งอยูในใจ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

17 น้ําตารวงหลังพวงมาลัย ทุกวันฉันนั่งหลังพวงมาลัย เทห อุเทน พรหมมินทร √

18 มั่นใจไมรัก มั่นใจตั้งใจจะไมรัก นันทิดา แกวบัวสาย X

19 แสนแสบ อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ ชรินทร นันทนาคร √

20 หลักไมเลื้อย เพราะเธอเหมือนหลักไมเล้ือย อรวี สัจจานนท √

21 สไบแพร สไบนองแทนกาย หอมมิวาย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

22 คิดจะปลูกตนรักอีกกอ คิดจะปลูกตนรักสักกอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
รวมเพลงหวาน สําราญกรุง
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23 เตรียมการณรัก โธเรา อกหักอีกแลวหรือนี่ เทห อุเทน พรหมมินทร X

24 รักไมรูดับ ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้ง นันทิดา แกวบัวสาย √

25 ทุงรวงทอง ทุงเอยทุงรวงทองเห็นขาวออกรวง ชรินทร นันทนาคร √

26 รักที่เลือกไมได ฉันเกิดมาแลวก็เหมือนกับคนทั้งหลา อรวี สัจจานนท X

27 จากนอง จากนองไปไกลอยูแหงไหนดวงใจพี่ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

28 รักขามขอบฟา ขอบฟาเหนืออาณาใดกั้น ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

29 ชูทางใจ ถาผมรักคุณจะผิดมากไหม เทห อุเทน พรหมมินทร X

30 ปศาจวสันต เราจากกันวันนั้นยังจํา นันทิดา แกวบัวสาย X

31 บางหลวง โอคลองบางหลวงถิ่นนี้พี่ยังแสนหวง ชรินทร นันทนาคร X

32 จําเลยรัก เจ็บแคนเคืองโกรธโทษฉัน อรวี สัจจานนท √

33 ไกลบาน วิปโยคโศกใจเหมือนเมื่อไกลบาน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 เสนหา ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

35 นกเอี้ยงจา นกเอี้ยงจากอนเอี้ยงเคยเลี้ยงทุยอยู เทห อุเทน พรหมมินทร √

36 ครวญ เมื่ออยูริมฝงชล ฉันยลทุกยามเย็น นันทิดา แกวบัวสาย √

37 ดวงใจในฝน รําพึงรําพันฝนรัก รักเคยใฝหา ชรินทร นันทนาคร X

38 รักเอยรักขา รักเอยรักขา คิดยิ่ง อรวี สัจจานนท √

39 คนเดียวในดวงใจ เธอมาจากไหนเธอจะเปนใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

40 ชั่วฟาดินสลาย ชั่วดินฟารักเธอเสมอ ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ X

41 ดาวลอย พอเธอเปนดาวสกาวก็ลอยฟา เทห อุเทน พรหมมินทร √

42 สวรรคมืด ฟามืดสวรรคมัวนึกเกรงนากลัว นันทิดา แกวบัวสาย √

43 ค่ําแลวในฤดูหนาว พอยางเขาเขตหนาหนาว ชรินทร นันทนาคร X

44 กระซิบสวาท ยามนี้เธอนอนหัวใจราวรอน อรวี สัจจานนท X

45 คิดถึงเธอทุกลมหายใจ คิดถึงเธออยูทุกลมหายใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

46 เทานี้ก็ตรม เทานี้ก็ตรมหนักหนา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

47 คนพิการรัก รายจริง รายจริง ความรักที่ชัง เทห อุเทน พรหมมินทร X

48 โอยอดรัก โอยอดรักเศรานักจากจร จะผอนรัก นันทิดา แกวบัวสาย X

49 สาวนครไชยศรี บุญนอมใจพี่ใหมาพบ ไดใกลชิดโภสพสาว ชรินทร นันทนาคร √

50 แอบรักเขา แอบรักเขาอยูในใจ ซอนรักไวกลัว อรวี สัจจานนท X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261140 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

2 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

4 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

5 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

6 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

7 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

8 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

9 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

10 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

11 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

12 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

13 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

14 ฉันไมเปลี่ยน ETC X

15 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

16 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

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

18 POWER BANK ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

19 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

20 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

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

22 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

23 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

24 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

25 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

26 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

27 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

28 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

29 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

30 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

31 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

32 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

33 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

34 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

35 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

36 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

37 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

38 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

39 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

40 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

41 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

42 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ALL HITS NOW
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43 คนที่ไมใช O PAVEE X

44 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

45 งายจะตาย น้ําตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเปนเพียง The Dai Dai √

46 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

48 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

49 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561128 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 เหตุผลที่ไมมีเหตุผล อาจจะมีเปนบางที ที่ฉันนั้นทําอะไรให GETSUNOVA √

2 เวลาแหงรัก เหมอมองฟาทีไร อางวางเหลือเกิน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

4 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 อยูนี่ไง สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

7 มีความสุขบนความทุกขของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอะไร ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

8 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

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

10 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

11 นักเดินทาง (โฆษณาเปปซี่) ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

12 ตองหาม นี่ฟาแกลงกันใชไหม โอปอ ประพุทธ √

13 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณเสียดาย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

14 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

15 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

16 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

17 สวรรควิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแลวตัวเรา MUZU √

18 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

20 ดีตอใจ ก็ตองคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา มาตัง ระดับดาว √

21 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

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

23 ดีใจ แตละเรื่องราวที่เราไดเจอะไดเจอ พลอยชมพู √

24 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

25 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

26 รอปาฏิหาริย ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 ปแสง (11) บนทองฟามีดวงดาวนับลาน Jetset'er √

28 นาทีนี้ ขอ ฉันขอเวลาฟงกันสักที ขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

29 Oh Baby ความรูสึกตอนนี้ ชั้นนะชางโชคดี Jetset'er √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261141 ทําซ้ํา

วันที่วาง 08/11/2561 1 แฟนจา แฟนจาฉันมาแลวจะ อยูนี่แลวนะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

3 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

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

5 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

6 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

7 สับปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

8 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

10 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

11 รูปไมหลอมีสิทธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ วงพัทลุง X

12 ผมรักเมืองไทย Mocca garden X

13 เจ็บจุงเบย คาวบอย feat.Mr.Bryan X

14 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

15 ฮักสาวตาซัง Mocca garden X

16 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

17 โฟ ดี ฟาย จะรองเพลงฝรั่งก็ไมเปนแคเพลงไทย ปเตอร โฟดิฟาย √

18 เจริญ เจริญ อะกินดี อยูดี ขอใหมีโชค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

19 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชิตา ณ สงขลา √

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

21 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

22 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

23 โสดไมซิง บุญชม X

24 ติ่ง ปอ อรรณพ X

25 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

26 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

27 มาทําไม เดิน...อินางเอย อิหยังอาย เดินมานาน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);จินตหรา พูนลาภ √

28 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

รวมเพลงดังจังหวะแดนซ

PLAY TIME VOL.5

หนา 8/19



30 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู จีน กษิดิศ;สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

31 แววตา แววตาของเธอเปลี่ยนดูแลวมันชางเย็นชา เปก ผลิตโชค อายนบุตร;ตุล อพารตเมนตคุณปา √

32 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย LIPTA;โจก SO COOL √

33 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

34 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น ฮั่น HUNZ IPH √

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

36 สวรรคชั้น 7 (7th Heaven) Oahh man,u know who it is man, เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

37 Bump Boom Boom เปดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

38 WAAN BOY 'N' SAGOI GIRL แวนบอย สกอยเกิรล ดุเดือดเผ็ดมัน รวมศิลปน √

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

40 สกาวาไรต้ี Mocca garden X

41 ออด ออด The Richman Toy X

42 โจะ พรึม พรึม พรึมพรึมโจะพรึมพรึม ไมซึม ไมซึม ไท ธนาวุฒิ √

43 โสด (เฉพาะคืนนี้) โสดเฉพาะคืนนี้..พรุงนี้เห็นทีไมโสด พลพรรครักเอย;ไวพจน เพชรสุพรรณ √

44 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

45 ลอยกระทงวันสงกรานต 3 ซา จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

46 เปนแฟนกันตั้งแตเมื่อไหร(ควาย ภาค ยอมแพความพยายาม ที่เธอคิดจะนอกใจ กะลา √

47 ยักษใหญ ยักษเล็ก ยักษวัดแจงกับยักษวัดโพธิ์ ตัวโตโต ปเตอร โฟดิฟาย √

48 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

49 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261135 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

2 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

3 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

4 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

5 ขอ (WARM EYES) LOMOSONIC X

6 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

7 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

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

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

10 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

11 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

12 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

13 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

15 อยูตรงนี้ นานกวานี้ รักของเรา ในตอนนี้ ดูเหมือนเริ่มตน GETSUNOVA √

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

17 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

18 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

19 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

20 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

21 หองนอน Friday Night to Sunday X

22 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

23 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

24 เธอทําใหฉันเสียใจ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวานาน COCKTAIL √

25 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

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

27 คุกเขา เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทําให COCKTAIL √

28 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

29 แคไดรักเธอ 7 DAYS CRAZY X

30 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

31 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

32 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

33 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

34 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

35 สบายดีไหม PARATA X

36 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

37 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานต รังสรรค X

38 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

39 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

40 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

41 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

42 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

43 สุขาอยูหนใด ใครบางคนเคยบอกวารักฉันมากมาย 25 Hours √

44 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

45 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

46 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

47 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

48 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

49 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ร็อก Playlist ฮิตรอยลาน
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50 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561040 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 POWER BANK ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

2 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

3 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก บอย Peacemaker √

4 ฝน (ละครคุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก บอย Peacemaker X

5 เหมือนฝน (ละครคุณสามี(กํามะลอ)ที่รัก บอย Peacemaker X

6 คนเดียวเทานั้น (ละครตนรักริมรั้ว) เขาใจบางไหม วามันยากเย็นสักเทาไร บอย Peacemaker √

7 ดวยหัวใจ(ละครรักประกาศิต) บอย Peacemaker X

8 ยังไมพนขีดอันตราย ภาพความจํา เมื่อครั้งวันวาน กับรักที่ บอย Peacemaker √

9 ระยะสุดทาย เธอรักฉันนอยลงใชไหม หรือเธอ บอย Peacemaker √

10 สัญญา คนดี ที่ฉันไดทําผิดพลั้งไป ฉันไมได บอย Peacemaker √

11 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน PEACEMAKER √

12 พลังชีวิต ลมลงกี่ครั้ง ช้ํามากี่หน เจ็บและทุกขทน บอย Peacemaker √

13 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว บอย Peacemaker √

14 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

15 ความออนแอ อยาบอกอะไรฉันเลย อยาเอยความจริง บอย Peacemaker √

16 สวนเกิน ฉันคนนี้กับเขาคนนั้นตางกันเธอรูดี PEACEMAKER √

17 ไมเคยถาม อาจเพราะวาเธอไมเคยถาม อาจเพราะ บอย Peacemaker √

18 นาทีนี้ เวลาที่มองเธอ ภายในใจมันหวั่นไหว PEACEMAKER √

19 กวาจะบอกรัก หยุดระแวงสักพัก..หันหนาคุยกันไดไหม บอย Peacemaker √

20 ฉันพรอม ฉันไมรูวาเพราะอะไร อยากรูทําไม บอย Peacemaker √

21 รูปถายที่หายไป (Acoustic) นั่งคนรูปภาพที่เราเคยถายไว ก็พบ บอย Peacemaker √

22 สุดทาย สุดทาย ฉันขอเอยคําสุดทาย PEACEMAKER √

23 คนเหมือนกัน กลัวทําไมละเธอ ไมอยากใหวุนวาย บอย Peacemaker √

24 เสี่ยง เมื่อเจอเธอ บังเอิญเรานั้นไดมาพบกัน บอย Peacemaker √

25 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

26 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

27 ขออาง ตลอดเวลาที่เราคบกันมันเหนื่อยไหมเธอ บอย Peacemaker √

28 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

29 ใจฉันเปนของเธอ (ละครใจราว) ฉันไมรูวาเปนเพราะใคร โชคชะตา บอย Peacemaker √

30 ดวยความเต็มใจ ตั้งตัวไมทันเมื่อเธอบอกลา เธอกําลัง บอย Peacemaker √

31 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ PEACEMAKER √

32 ฉันมีคาแคไหน เปนคนที่ยืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู PEACEMAKER √

33 เฉียด (ละคร หัวใจไรมลพิษ) เหมือนเคยทุกครั้งที่เจอกัน มีความจริง บอย Peacemaker √

34 เพื่อนรวมทาง (ละครมหาชน The Seriesไมวาความฝนจะไกลซักเทาไหร ก็ไม บอย Peacemaker √

35 กลับบานเรา (ละครกลับบานเรานะ..รักฯฉันเคยฝนใฝวาจะไดดี เริ่มชีวีในแดน อนุวัฒน สงวนศักดิ์ภักดี (บอย) √

36 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261129 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

4 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

5 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

6 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

7 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

9 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

10 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

11 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

12 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

13 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

14 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

15 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

16 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

17 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

19 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

20 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

21 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 แพน็อค ตาร ตจว. X

23 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

24 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

25 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

27 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

28 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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31 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

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

33 อยางนี้ก็ไดเหรอ ตั๊กแตน ชลดา X

34 ปลอยผาน เอ มหาหิงค;กอง หวยไร X

35 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

36 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

37 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

38 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

40 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

41 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

42 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

43 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

45 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

46 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

47 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

48 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

49 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261130 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

2 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

3 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

4 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;เอ มหาหิงค X

5 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

6 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

8 บมีบาดแผลแตเจ็บหลาย บิ๊กไบด สายลํา X

9 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

10 พอใหมลืมเกา ตุกตา นริศรา X

11 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

12 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

13 บพอตาย ออยเลอร X

14 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

15 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

17 เฮาบอยากมีหมูคือโต กะฮูอยูวาเฮากับโตเปนหมูกัน เฮาบควร เตา ภูศิลป √

18 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

19 ก.ข.ค.กางขวางคอ เพชร สหรัตน X

20 อยากแหกใจใหอายเบิ่ง แพรวพราว แสงทอง X

21 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

23 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

24 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

26 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

27 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

28 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

29 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

30 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

31 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

32 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

33 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

34 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

35 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

36 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

37 พริตตี้เกิบแตะ อินก ลายไทย X

38 บหลอก็บตาย มันกะไดส่ํานี้ ยังวามันไดส่ํานี้ เน็ค นฤพล √

39 มักสาวดาวเตน อายบแมนแฟนคลับนักรอง มาจอบสอง เจมส จตุรงค √

40 ขาดเคิ่ง ดุย เชียงรัมย X

41 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

42 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

43 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

44 หนาวมาพาคึดฮอด ดุย เชียงรัมย X

45 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

46 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

48 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 แคคนตอแหล อารต อุดทุมราช X

50 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงอีสานสุดฮิต พิชิตใจ

หนา 11/19



เผยแพร/

รหัสปก CD G0561136 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 รักเธอเสมอ(Cover) วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน ไมค ภิรมยพร √

2 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

4 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

5 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

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

7 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 นองเสียอายไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

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

11 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

12 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

14 อยูแบบนี้ไปนานๆ ฉันรู...ไมใชคนที่เธอฝนไว ฉันรู... เสถียร ทํามือ √

15 ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง ซอมเบิ่ง เตา ภูศิลป √

16 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261136 ทําซ้ํา

วันที่วาง 15/11/2561 1 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

3 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

4 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

5 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

6 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

7 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

8 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

9 อยาเหงาเปนเพื่อนฉัน ก็ดีที่เธอไดเจอะคนดี..ซึ่งฉันก็ดีใจ ไอเฟล คริษฐ เฉิน √

10 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

11 รองไหคนเดียว ฉันเอง เลือกเปนคนแบบฉันเอง ใชชีวิต MUZU √

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

13 แคเราไมไดรักกัน INDIGO X

14 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

15 อยาทําอยางนั้น PORTRAIT;The Rube X

16 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

17 คนที่ไมใช O PAVEE X

18 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

20 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

21 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

22 ยังรูสึก (Old Feelings) INK WARUNTORN X

23 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

24 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

25 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

26 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

27 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

28 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

29 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

30 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

31 คนบา ยังเก็บเธอไวในใจ แมเธอจะจากไป The Bottom Blues √

32 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

33 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

34 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

36 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

37 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

38 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

39 เจ็บจนไมเขาใจ PORTRAIT X

40 ปดประตู ทุกวันยังนั่งตรงที่เดิม ตรงที่เธอเคยอยู ปอป ปองกูล √

41 หลอกตัวเอง มองดูทองฟามันชางกวางใหญ บัณฑิต แซโงว √

42 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

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

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

45 เหนื่อยเกินไปไหม กี่ครั้งกี่หนที่ตองเหนื่อยใจ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

46 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย ปาลมมี่ √

47 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

48 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

49 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

เพลงฮิตเจ็บจี๊ด

ลูกทุงเพลงใหม ปายแดง ชุดท่ี 13

หนา 12/19



เผยแพร/

รหัสปก CD G0561148 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

5 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

6 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ ฟกแฟง √

7 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

8 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

9 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

10 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

11 วินาทีที่เธอไป ตั้งแตเลิกกันมาเธอเปนเชนไร สุขกายใจดี TONY PHEE;ณัฐพงศ ยิ้มมงคล √

12 รักมหาศาล เจาคือยอดดวงใจ เจาตองโตขึ้นไป Zero hero X

13 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

14 โคตรเกา Last Fight For Finish;Sunny Day X

15 รักในนิทาน (Love in tales) West Of East X

16 ที่ผานมา YERM X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261142 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 กอนฤดูฝน The TOYS X

3 ดําสนิท Hugo X

4 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

5 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

6 จม ลุลา √

7 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

8 ฟาเปนใจ เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟา 25 Hours √

9 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

10 โลกที่ไมมีเธอ PORTRAIT X

11 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

12 4:00 The TOYS X

13 รักในนิทาน (Love in tales) West Of East X

14 ไมขีดไฟ ทุกคนตางเปนคนดี ก็เชื่ออยางนั้นมา Big Ass √

15 เสียง ในวันที่ฝนไมเปนดั่งใจ ทางยิ่งเดิน Methane √

16 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

17 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

18 เสียแรง ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) X

19 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

20 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

21 ร็อกกระทบไม เขานั้นก็อยูอยางเขา ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

22 คนไรราก คนจรไรราก มงคล อุทก X

23 ทุกขไมเวนวันราชการ เชามาก็เปนทุกข อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

24 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

25 รักในมหานคร กทม.จองมองฉัน เหงาเพียงลําพัง อพารตเมนตคุณปา √

26 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเปนไรไป Y NOT 7 √

27 รองน้ําตา GREASY CAFE' X

28 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

29 ติดเชื้อ stubborn X

30 สุริยคราส ทองฟาไกลโพนครอบคลุมจรดทุกแหง ไมโคร √

31 ร่ําลา อู ธรรพณธร X

32 สองมือ (Arboreal) จองดูมือทั้งสอง ที่เปนรอยเปนริ้ว พงษพรหม สนิทวงศ ณ อยุธยา √

33 มีอะไรยั่งยืน สายลมโชยไปไหนใครจะรูบาง ธนพล อินทฤทธิ์ √

34 เมืองน้ําตา เสียใจ เศราใจ กันทั้งวัน SMILE BUFFALO √

35 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

36 EMOTION ตั้งแตหัดเดินเริ่มยืน สัญชาตญาณพร่ําบอก CLASH √

37 กระเปาแบนแฟนยิ้ม The Richman Toy X

38 ชุลมุน ไซโคสลิม X

39 คน หุนยนต ตนขาว คนคนหนึ่ง หุนยนตตัวหนึ่ง จอหน รัตนเวโรจน √

40 พูดไมเต็มปาก หยิบดอกไมขึ้นมาดม หยิบเอาการด ปาลมมี่ √

41 ปรากฎการณ รักเหมือนเปนหนังสือที่ตองอาน อนาคตคือ ตุล ไวฑูรเกียรติ X

42 น้ําตา ก็คนธรรมดา ไมใชเทวดา ไมอาจฝน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

43 เรื่องเลาจากสายน้ํา ชาตรี คงสุวรรณ X

44 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟา ขีดมาแลว สุรสีห อิทธิกุล √

45 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

46 หนังสือรุน เปดออกมาดูโดยไมตั้งใจ วาจะไดเจอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

47 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

48 ยิ่งกวา ผลลัพธ Crescendo X

49 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

50 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

เผยแพร/
ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

เพลงดีการันตีดัวยรางวัล 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
ROCK HITS INTREND

รวมเพลงฮิตร็อกนิยม 90's

หนา 13/19



รหัสปก CD G0261149 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

2 YEAh!YEAh! เอาไงเอากันเปนไรไป Y NOT 7 √

3 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

4 ชูรัก (ก็)ฉันมันแคชูรัก เปนที่พักใจ Y NOT 7 √

5 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

6 ไฟรางราง ไฟรางราง บนถนนเดิมเดิม Y NOT 7 √

7 เคยตายมาแลว ถาหากเธอเห็นฉันเหมือนคนไมแครอะไร Y NOT 7 √

8 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

9 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

10 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

11 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

12 หนาสวยใจเสือ ฉันคิดวาใจมันเคยแข็งแรง มันก็เคยแกรง FLY √

13 ผมไมใชวัว ใครจะสั่งไป ใครจะสั่งมา FLY √

14 แพคนสวย สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

15 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

16 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

17 เมื่อรักฉันเกิด ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ SILLY FOOLS (วงเกา) √

18 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

19 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

20 จิ๊จะ อยาโกรธกันเลย ยกโทษใหฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

21 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

22 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

23 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

24 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

25 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ BLACKHEAD √

26 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

27 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

28 มารักกับพี่ เวลาที่นองเดินผาน มันชางเจ็บแปลบ BLACKHEAD √

29 รักคือ ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน BLACKHEAD √

30 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

31 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

33 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

34 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

35 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

36 เย เย รูไวเหอะ ถาเธอไปดีและมีสุข จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 สุนทรีย สุนทรีย ไปอยูที่ไหน ก็ไมเปนไรหรอก จิรศักดิ์ ปานพุม √

38 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

39 หากตอนนี้เธอยังไมเกิด หากตอนนี้เธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

40 รักเธอคนเดียว เธอ...เปนดวงตะวันเมื่อฉันต่ืน TAXI √

41 Hey Hey อาจดูกวนตาไปหนอย และอาจใชถอยคํา TAXI √

42 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

43 รองไหทําไม อยาไปเสียนํ้าตา มันเปนเพียงฉากรัก TAXI √

44 นานี่นาว ไมไดแกลงนี่นา ไมไดบาไดบอ TAXI √

45 พรหมลิขิต เหมอมองบนฟาไกล จองมองดวยความ Big Ass √

46 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

47 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

48 ขานอยสมควรตาย โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

49 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

50 สิ่งกีดขวาง หากฉัน เลือกที่จะยื้อตอไป ก็ยิ่งทําให Big Ass √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261132 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

2 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

3 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

4 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

5 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมค ภิรมยพร √

6 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

7 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

8 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

9 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

10 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

11 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

17 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

18 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

19 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

รวมเพลงดัง ลูกทุงยอดนิยม

หนา 14/19



20 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

21 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

22 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

23 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

24 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

25 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

26 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

27 คูคอง กอง หวยไร X

28 บเปนหยัง กอง หวยไร X

29 สวรรคพรากรัก กอง หวยไร X

30 คําขอ กอง หวยไร X

31 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

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

33 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

34 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

35 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

36 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

37 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

38 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

42 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

43 ไมรูไมผิด จินตหรา พูนลาภ X

44 วอนนางนอน จินตหรา พูนลาภ X

45 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

46 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

47 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

48 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

49 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

50 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261137 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

2 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

5 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

7 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

8 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

9 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

10 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

11 POWER BANK ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

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

13 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

14 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

15 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

16 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

17 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

18 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

19 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

20 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

21 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

22 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

23 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

24 เกมหัวใจ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข X

25 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

26 I'm OK รักที่ใหไปรักที่ฉันใหไป ไมตองเกรงใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

27 รองไหคนเดียว ฉันเอง เลือกเปนคนแบบฉันเอง ใชชีวิต MUZU √

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

29 เพราะเธอ เพราะวาเปนเธอ เพราะวาเธอคือลมหายใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

30 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

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

32 อยาเหงาเปนเพื่อนฉัน ก็ดีที่เธอไดเจอะคนดี..ซึ่งฉันก็ดีใจ ไอเฟล คริษฐ เฉิน √

33 ไมกี่นาที วันที่ไดพบเธอวันนั้น ไมทันไดตั้งตัว Smile Eyes √

34 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

35 พัง..(ลําพัง)Feat.ลีเดีย ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA;ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

36 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

37 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

38 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

39 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลงโปรดโคตรฮิต
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40 ไมวาอะไร (Wish this love) wish this love could be forever and our ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

41 ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ คบเพลิงไมไดคูกับแมน้ํา มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

42 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

43 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

44 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

45 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

46 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

47 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง มาตัง ระดับดาว √

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

49 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

50 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561041 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

2 ไมเคยอยูในสายตา (ล.รักสุดฤทธิ์) ฉันอยากขอใหเธอมองมา พั้นช √

3 เก็บความหวงใยไวใชกับคนที่เธอรัก ฉันสบายดีไมเห็นจะมีอะไร ก็ยังไปไหน พั้นช √

4 จุดประสงคไมชัดเจน รูทันไมไดแปลวา รูใจ พั้นช √

5 เพื่อนกันวันสุดทาย กี่ปแลวที่เราเปนเพื่อนกันมา พั้นช √

6 คิดถึง(เหมือนกัน) ที่ฉันไมเคยพูดเลยสักคําวารูสึกเชนไร พั้นช √

7 ฟาลวงฟาลืม ไมมีแลวทุกทุกอยางไมเหลือเลย พั้นช √

8 เกลียดคําขอโทษ (โปรแกรมหนาวิญญาณอาฆาตทน อยางคนโชคราย เพราะวาพิษ นครินทร กิ่งศักดิ์;พั้นช √

9 เปลืองหัวใจ จําไปทําไม ทําไมไมรู ทําไมตองจํา พั้นช √

10 คนไรคาที่มากอน จากคําวาแนนอน กลายเปนดูกอน พั้นช √

11 สาบานสง ๆ ชั่วฟาและดินสลาย เธอบอกทั้งใจ พั้นช √

12 เรียกเพื่อนทีไร ใจไดยินวาแฟน อยูๆก็เปนไปเองเฉยเลย เนี่ยมันเปน พั้นช √

13 ตาแดงแดง ดูตาแดงแดง ใครแกลงมาหรือบอกนอง พลพล;พั้นช √

14 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ (ละครทัดดาวบุษยาทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;พั้นช √

15 เราคงตองเปนแฟนกัน อยูตัวคนเดียว ไมเคยตองเกี่ยวกับใคร พั้นช √

16 เสนทางแหงความรัก (ละครทัดดาวบุษยาเดินไปตามเสนทางนี้ ทางเดินที่ฉัน พั้นช √

17 แปลวายังหายใจ ชีวิต คือความไมแนนอน ก็เหมือนละคร พั้นช √

18 ไมถือสาแตวารูสึก นั่นเสียงใครโทรมาหา ใชไหม และเขาคนน้ัน พั้นช √

19 เพื่อน (ภาพยนตรรัก สาม เศรา) อาจจะดูเหมือนไมมีอะไรที่แปรผัน พั้นช X

20 ยิ่งกวาเสียใจ เสียแรงที่รัก เสียแรงที่ไวใจ พั้นช √

21 อยาปลอยใหฉันฝนไปคนเดียว(ล.ทานชายในฯเคยไดยินวารักไมมีเหตุผล ถาแมวา พั้นช √

22 จะสูหนาเธอยังไง (ละครเพลิงทระนง)เคยแตมองเธอในแงราย เขาใจผิดไป พั้นช √

23 ไมรัก...ชางปะไร ไปซะ อยาอยูตรงนี้ ไมมีคําวารักตอไป พั้นช √

24 หัวใจกับรอยเทา เหยียบ..เหยียบตรงหัวใจฉันเขาไป พั้นช √

25 นี่คือ...คนเสียใจ เก็บอาการไมไหว ยากเกินทําใจ พั้นช √

26 ลืมไมลง คงไมลืม เธอทํายังไง ถึงลืมกันไดงายดาย พั้นช √

27 วางมือบนบา น้ําตาก็ไหล บอกกับตัวเองจะไมรองไห บอกกับ พั้นช √

28 ใชเปนเหตุผลไดไหม ใครตอใครก็ตางถาม วาฉันอยูทน พั้นช √

29 คําขอรองของผูหญิงตาดําๆ ในชีวิตของลูกผูชาย มีเรื่องราวมากมาย พั้นช √

30 เจ็บไหม เจ็บไหม เจ็บไหม หกลมแลวเธอเจ็บไหม พั้นช √

31 ผูเคราะหราย บางเรื่องก็ควรจะปลอยวาง ฉันก็รูดี พั้นช √

32 เวลาสวนตัว ฉันน้ันใชทุกวินาที มีชีวิตเพื่อเธอ พั้นช √

33 กรุณาอยามาแตเสียง ไดยินทีแรกก็ซึ้ง เธอบอกมาวาคิดถึง พั้นช √

34 อธิบายไมถูกแตรูสึกดี ก็ดีดีอยูทุกครั้งที่ไดเจอ พั้นช √

35 บอกขางหูเลยไดไหม ก็เพียงแคอยากสบสายตา เมื่อเวลาเธอนั้น พั้นช √

36 ที่สูงวิวสวย ชีวิตใครใครก็รัก ชีวิตฉัน ฉันก็รัก พั้นช √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261131 ทําซ้ํา

วันที่วาง 22/11/2561 1 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

2 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

3 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

4 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

5 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

6 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

7 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

8 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

10 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

11 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

12 ผูบาวขี้เหลา วงค ชนะกันต;เมย จิราพร X

13 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

14 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

15 ผัวขอยเปนเมียเขา สาวแย เจติยา X

16 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

17 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

18 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

19 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
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21 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

22 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

23 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

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

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

26 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

27 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

28 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ตั๊บ ตั๊บ ไนท บานนา X

30 ผัวเผลอแลวเจอกัน บัวผัน ทังโส X

31 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

32 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

33 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

34 ขอตอกแหน เพชร สหรัตน X

35 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

36 ผูบาวขาดแคลนแฟนเขาก็ได เอม อภัสรา X

37 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

38 จัดเต็มเลยนอง สด นําชัย อินธิวงศ X

39 ขอยเปนคนอีสาน ไนท บานนา X

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

41 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

43 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

44 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

45 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

46 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

47 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

49 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261153 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/11/2561 1 อยูนี่ไง สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

3 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

4 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

5 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

6 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

7 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ ฟกแฟง √

8 ...กอน Supersub X

9 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

10 มีความสุขบนความทุกขของตัวเอง ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันไดอะไร ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

11 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

12 นาทีนี้ ขอ ฉันขอเวลาฟงกันสักที ขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

13 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

14 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

15 Will you marry me ? ช.ยินดีที่รูในคําตอบ..วาเธอยินยอม ปบ Potato;ลุลา √

16 รักมหาศาล เจาคือยอดดวงใจ เจาตองโตขึ้นไป Zero hero X

17 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

18 คอยดู (Waiting To See You) คิดอยู คอยเฝาดู Oh yeah ฝงอยู Daniel Didyasarin X

19 น้ําตาทวมจอ มอง ทองฟาคืนนี้แสนเศรา ใจเอย TABASCO √

20 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

21 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

22 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันลมลง อีกครั้งที่ตองทุกข The Yers √

23 เธอทําใหไดรู (โฆษณาISUZU) เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม POTATO;สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

24 ฝนโปรยปราย ทําไมฝนโปรยอยางนี้ ทําไมยิ่งคิดยิ่งหนาว The Dai Dai √

25 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

26 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

27 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

28 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น Lowfat;ฟลม บงกช เจริญธรรม;รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท√

29 POWER BANK ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

30 จม ลุลา √

31 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

32 ตองหาม นี่ฟาแกลงกันใชไหม โอปอ ประพุทธ √

33 เวลา ตื่นมาพบความจริง วาเธอทิ้งฉันไป COCKTAIL √

34 ไมวาอะไร (Wish this love) wish this love could be forever and our ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

35 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

36 ไมเกี่ยวกับเธอ ถามวาฉันสบายดีเหรอ เธอจะใหตอบเธอ นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

37 อยูดีดีก็อยากรองไห ลดพัดมาแคเพียงเบาเบา ดาวทุกดวง Sound Cream √

38 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

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

40 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √
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41 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเปนไร Bankk Ca$h √

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

43 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

44 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

45 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

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

47 สวรรควิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแลวตัวเรา MUZU √

48 หมดคําถาม(Cover) ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา The Answer √

49 คืนนี้ (In The Night) เวลายาวนาน ที่ชีวิตฉันมีแตความมืดมน พลอยชมพู √

50 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ใหม ดาวิกา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561156 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/11/2561 1 รอปาฏิหาริย ฝนจะผานมา และหนาวจะผานไป ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

2 หยุดทีไดไหม จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

3 รักแทแครักตัวเอง เขารักหมดใจ แตหมดรักแลว เขาก็ไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

4 พลิกล็อค ไมมีอะไรใหลุน ก็มาปดจอบกันอยางงี้ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6 ออกมาเจอกันไดไหม เปดมือถือดูรูปเธอ เปดขอความเกา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

7 ของจริง อยากใหรักดีเทาไร ไมเคยไดดี ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

8 JUST ONE NIGHT บอกตัวเองใหออกมา ออกมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

9 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

10 ยับเยิน ปลอยใหใจที่แหลก มันรวงลงสูพื้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

11 Stupid Game หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม วายังมีใคร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;TATTOO COLOUR √

12 อยากเปนที่รัก ไมใชเพื่อนรัก เธอก็รู และเธอก็รู เรานะไมควรรักกัน ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;สมโอ กัญญาณัฐ อินทรนัฎ√

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561143 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/11/2561 1 เพราะเธอ เพราะวาเปนเธอ เพราะวาเธอคือลมหายใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล);ปนัดดา เรืองวุฒิ √

2 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

3 แสนลานนาที จะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

4 ไมอยากจะคิด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่งคนที่มันขื่นขมก็ไดแตรอ ไมเคยจะกลาพอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

5 ตอบไดไหมวา...ไดไหม ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดูยากเย็น สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

6 เรื่องเดียวที่ขาดหาย แคคําวารัก เพียงคําเดียว พูดคําวารัก สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

7 วันนี้..วันสุดทาย วันนี้ ฉันมีแควันนี้ ที่ฉันจะไดมี.. สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

8 ไมเปลี่ยนแปลง (ละครจงกลกิ่งเทียน)อาจจะเปนเพราะวันเวลาที่หมุนไป สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

9 รักของฉันคือเธอ รูวาเธอก็ยังไมชัวร กลากลากลัวกลัว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

10 นัก(แอบ)รัก อยาเพิ่งหัน เวลาเธอเดินเขามา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

11 ใหตอบวายังไง เคยตองตอบคําถาม ที่ฉันไมรูคําตอบ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

12 ไมธรรมดา คนธรรมดาที่ไมธรรมดา เคยเดินตามหา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

13 ตางคนตางเหนื่อย โลกที่หมุนสรางแตความแปรผัน เธอและฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

14 กอดตัวเอง รักเธอ รักเธอ ก็ยังหายใจเปนเธอ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

15 หยุดความคิดไมได กี่โมงแลว ไมยอมหลับไหล กี่โมงแลว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

16 ตัวละครลับ ไมตองรูวาฉันเปนใคร ไมตองคิดวา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

17 ถาในโลกนี้ไมมี.. ถาในโลกนี้ไมมี สิ่งเตือนความจํา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

18 ตามสบาย ไมจําเปนตองเพิ่มเติม สักนิดเดียว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

19 ปากไมดี เกลียดตัวเองนัก ที่ทําเธอใหเจ็บ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

20 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทุกๆวัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

21 สวนที่หาย สวน สวนที่หายไปของชีวิต หมดไป สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

22 หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห คืนนี้เปนอีกคืน เหตุการณไมเคย สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

23 อยากใหโลกแคบลง อยูไหนเธอ ทําไมเจอตัวยากจัง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

24 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

25 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

26 บรรยากาศ ไมรูวาเปนอะไรทองฟาเปนใจ หรือวา สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

27 ครึ่งหนึ่งของหัวใจ กี่ครั้ง ตองเดินคนเดียวในวันเหงาใจ สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

28 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

29 คูกันแลว ไมแคลวกัน(ละครสาวเต็มพิกัดฉันไมเคยสงสัยหัวใจสักครั้ง สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

30 ฉันไมรู ฉันไมรู วาเธอจะไมรัก เหมือนฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

31 ชูวับ ชูบีดู ไมเคยบอกคําวารักกับใครเลย สุพล พัวศิริรักษ (เบล);หนึ่ง ETC √

32 รักยาก..ลืมยาก ที่ทุกคืนเปนเชนนี้ ตองมานอน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261146 ทําซ้ํา

วันที่วาง 29/11/2561 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

3 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

6 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

7 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

10 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

แกรมมี่โกลด ลูกทุงมหาฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

Signature Collection of เบล สุพล

AOF 100%
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11 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

12 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

13 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

15 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

17 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

18 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

20 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

21 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

22 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

23 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

24 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

25 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

26 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

28 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

29 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

30 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

32 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

33 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

34 ขอโทษที่ทําใหมันพัง มันบคือเกา เฮ็ดจั่งใดกะบคือเกา เสถียร ทํามือ √

35 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

36 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

37 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

38 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

39 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

40 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

41 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

42 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

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

44 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

46 อยากหลับตาในออมกอดเธอ เธอหลับหรือยัง คงกําลังนอนกอดกับเขา ตั๊กแตน ชลดา √

47 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

48 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

50 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √
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