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เผยแพร/

รหัสปก CD G0262061 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/05/2562 1 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

2 เทพธิดาผาซิ่น วางจากงานหวานไถ ไมค ภิรมยพร √

3 พบรักปากน้ําโพ พี่ เปนหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป ไมค ภิรมยพร √

5 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

7 ฝากใจไวที่อีสาน ฝากดวงใจดวงนี้ไวที่อีสานเมื่อคราว จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

8 น้ําตาอีสาน ดินแยกแตกระแหง ตนใบไมเฉาแหง ไมค ภิรมยพร √

9 นครโคราช โอนองเอย..ไมนึกเลยจะเปนไปได จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

10 น้ําตาหลนที่โคราช นั่งรถทัวรดวยใจคะนึง คิดถึงสาว ไมค ภิรมยพร √

11 ขาดอยเพียงดิน เหมอมองดูฟา กมหนามองดิน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

12 ไอหนุมรถไถ ไดขี่เกงฟงเพลงลูกกรุง อยาลืมลูกทุง ไมค ภิรมยพร √

13 ทหารใหมไปกอง โบกมือหยอยๆ บอกนองจะไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

14 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ ไมค ภิรมยพร √

15 จดหมายจากแนวหนา กลางดงควันปน พี่เฝายืนสูเหลาราย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

16 คืนนี้พี่ติดเวร อยูเวรหนากอง ยืนมองภาพถาย ไมค ภิรมยพร √

17 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

18 ลูกสาวผูการ เกิดมาจนทุกขเหลือทน ไมค ภิรมยพร √

19 รองไหกับเดือน มองดูเดือนเหมือนเตือนใหใจคิดถึง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

20 คนชื่อเดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคลอยลอยรน ไมค ภิรมยพร X

21 ไอหนุมตังเก ไอหนุมตังเกรอนเรหาปลา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

22 ถึงชั่วก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมค ภิรมยพร X

23 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

24 วานนี้รักวันนี้ลืม จะใหหัวเราะหรือวารองไห ไมค ภิรมยพร √

25 ลนเกลาเผาไทย ลนเกลา เผาไทย ศูนยรวมใจคนไทยทั้งชาติ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

26 เกลียดหองเบอร 5 พอแฟนแตงงานฉันเลยอกหัก ไมค ภิรมยพร √

27 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

28 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา ไมค ภิรมยพร √

29 คนงามลืมงาย เคยรักกันชอบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

30 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ไมค ภิรมยพร √

31 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

32 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไมค ภิรมยพร X

33 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

34 น้ํากรดแชเย็น หัวอกระทมซานซมมาถึงที่นี่ ไมค ภิรมยพร √

35 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

36 ตอไมที่ตายแลว เมื่อแรกแยมเธอหยดยอย ไมค ภิรมยพร √

37 อยามาคิดถึงฉันเลย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

38 เก็บเศษแกว ดวงตาซื่อ ๆ นี่หรือคือคนอกหัก ไมค ภิรมยพร √

39 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

40 นางฟายังอาย โอ ยอดกัลยา เจาเกิดมาจากไหน ไมค ภิรมยพร √

41 รักเธอเทาฟา ฉันรักเธอเทาฟาปรารถนาเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

42 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมค ภิรมยพร √

43 หองนอนคนจน หองนอนของคนจนๆ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

44 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

45 สงแอวเรียนราม ขับรถสองแถวสงแอวเรียนราม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

46 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

47 จูบไมหวาน จูบพี่หวานนอยไปหนอย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

48 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

49 สาวผักไห โอกาสหนาพี่จะมาหาใหม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

50 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262060 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/05/2562 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

6 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

7 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงคูบานคูเมือง กอท จักรพัน

TRACK

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
แกรมมี่ โกลด เพลงฮิตติดหู

TRACK

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

หนา 1/15



10 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

11 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

12 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

13 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

15 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

16 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

17 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

18 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

19 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

20 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

21 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

22 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

24 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

25 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

26 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

27 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

29 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

30 ไปถอนคําสาบาน มื้อเชาบานเฮาสิมีงาน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

31 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

32 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

33 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

34 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

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

37 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

38 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

40 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

41 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

43 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

44 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

45 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

46 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

47 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

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

49 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

50 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262121 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/05/2562 1 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

4 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

5 Nobody Like You (JOOX Exclusive) เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

6 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

7 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

8 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

9 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

10 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

11 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

12 ความลับไมมีในโลก INK WARUNTORN X

13 ตอให Season Five X

14 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

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

16 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

17 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

18 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

19 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

20 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

21 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

22 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

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

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

25 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

26 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

27 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

28 ถอย GLISS X

29 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลงฮิตติดอันดับ 1
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30 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

31 คนที่ไมใช O PAVEE X

32 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

33 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

34 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

35 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

36 เรื่องของเรา เธออาจไดยิน เสียงของบางคนบอกมา DA endorphine √

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

38 PLEASE รูฉันรูยังไงก็คงไมตาง รูฉันรูยังไง ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

39 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

40 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

41 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

42 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

43 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

44 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

45 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

46 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

47 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

48 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

49 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262127 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/05/2562 1 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

2 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

3 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

4 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

5 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

6 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

7 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

8 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

10 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

11 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

12 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

14 อาสาเจ็บ(สูกันโลดสี) ตั๊กแตน ชลดา;ขันโตก ตัวเต็ง X

15 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

16 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

17 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

18 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

19 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

20 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

21 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

23 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

24 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ยอนวาฮัก (อิหนาโง) มอส รัศมี X

26 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

27 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

28 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

29 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

30 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

32 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

33 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

34 คนใจงาย ตอม สีดา;ออย แสงศิลป X

35 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

36 จบเกมส บอย พนมไพร X

37 สาวพังโคน จินตหรา พูนลาภ X

38 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

39 บุญเกา (Cover) ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ เปาวลี พรพิมล;ลําเพลิน วงศกร √

40 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

42 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

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

44 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

45 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 อยาเวาใหนองซังหลาย ออมแอม ปยธิดา X

47 บนาเฮ็ดกันดอก(Cover) นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด กานตอง ทุงเงิน √

48 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

49 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

อีสานฮิต 2019
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50 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562017 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/05/2562 1 ตํานานของวันและคืน(นิทานประกอบเพลงสวัสดีคะเด็กๆนิทานเรื่องแรกที่ คณะผูพากย √

2 กิ๊บกิ้วกับคนหาปลา(นิทานประกอบเพลงเพลง...เปลือกหอยสีขาว เหลือบสีรุง คณะผูพากย √

3 ขลุยพี่กับขลุยนอง(นิทานประกอบเพลงยังจํากันไดไหมคะ ที่เคยเลาวาเทพธิดา คณะผูพากย √

4 ความลับของตนออ(นิทานประกอบเพลงนองๆ จําเรื่องของเทพธิดาฝาแฝด คณะผูพากย √

5 เมฆฝนกับสายรุง(นิทานประกอบเพลงนองๆ เคยเห็นสายรุงไหมคะ สายรุง คณะผูพากย √

6 เจาชายผูมีความสุข(นิทานประกอบเพลงสวัสดีคะเด็กๆ มีนิทานมาเลาใหฟง คณะผูพากย √

7 นางฟากับคนเลี้ยงวัว(นิทานประกอบเพลงที่หางไกลลิบ ที่สุดขอบฟา มีหมูดวงดาว คณะผูพากย √

8 ดาวคนคู(นิทานประกอบเพลง) จําที่ เคยเลาใหเด็กๆ ฟงไดไหมคะ คณะผูพากย √

9 นิทานดาวเหนือ(นิทานประกอบเพลง)เด็กๆ รูจักดาวเหนือไหมคะ ดาวเหนือ คณะผูพากย √

10 ลูกสาวพระจันทรกับลูกชายพระอาทิตยสวัสดีคะเด็กๆ สําหรับนิทานชุดนี้ คณะผูพากย √

11 พระจันทรจอมซน(นิทานประกอบเพลงเด็กๆ ชอบนิทานเรื่อง ลูกสาวพระจันทร คณะผูพากย √

12 ราหูอมจันทร(นิทานประกอบเพลง) เด็กๆ เคยไดยินคําวา ราหูอมจันทร คณะผูพากย √

13 หมีฟูวาดพระจันทร(นิทานประกอบเพลงนิทานเรื่องนี้ เปนนิทานเกาแกของ คณะผูพากย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262128 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/05/2562 1 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

2 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

3 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

4 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

5 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

6 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

7 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

9 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

10 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

11 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

12 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

13 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

14 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

15 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

16 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

17 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

18 คูคอง กอง หวยไร X

19 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

20 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

22 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

23 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

24 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

25 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

26 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

27 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

28 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

29 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

30 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

31 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

32 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

33 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

34 ซางวา กิ๊ก รุงนภา X

35 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

36 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

37 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

38 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

39 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

40 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

41 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

42 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

43 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

45 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

46 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

49 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262062 ทําซ้ํา

ลูกทุงฮิตมาแรงรอยลาน

นิทานเพลงเด็ก ชุด นิทานพระจันทรนาน TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง
ร็อกติดดินฮิตโดนใจ

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 4/15



วันที่วาง 16/05/2562 1 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

2 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

3 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

4 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

5 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

6 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

7 เกลียดเพลงรัก นั่งฟงบทเพลงอยูกับเพลงรัก ที่เธอ Pancake √

8 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

9 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

10 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

11 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

13 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

14 อยากเปลี่ยนแฟนไหม ขอบใจที่ทนตลอดมา ก็ขอบตาเธอช้ํา กบ TAXI √

15 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

16 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

17 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

18 สุขใจ ทําใจใหมันสนุก ยิ้มแยมตลอดไป อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

19 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

20 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

21 แกลง ทรมานกับการตองยอม ยอมใหเธอทําราย ปน Basher √

22 เจ็บไปรักไป เสียงที่เธอบอกคําวารัก จากวันนั้น Yes'sir Days √

23 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

24 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

25 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชัดเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

26 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

27 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีน้ําตา หนุม กะลา √

28 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

29 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปน Basher √

30 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

31 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

33 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน นา'กา √

34 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

35 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

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

37 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

38 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

39 เศษหนึ่งสวนเกิน คนนี้หรือเปลา ที่เมื่อกอนนั้นเธอ Pancake √

40 ใสใส แนใจหรือเปลาวาเราไมเคยรักกัน NOS √

41 เตรียมใจ ความรูสึกในใจ มันพูดวาไมเหมือนกอน บางแกว √

42 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

43 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

44 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

45 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

46 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

47 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

48 ชองวางในหัวใจ ก็เหมือนเรือนอย ฝามรสุม ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262114 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/05/2562 1 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

3 ทางเล่ียงเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป X

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

6 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

7 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

9 บักขามเปยก เกียกน้ําตา ไหมไทย หัวใจศิลป X

10 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

12 ทนบไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป X

13 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

15 ฆาอายใหตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป X

16 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

18 นางฟาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

19 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต 3 หนุมขวัญใจลูกทุง
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21 หัวใจยอมใหตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป X

22 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

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

24 ลูกไผหวา ไหมไทย หัวใจศิลป X

25 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 บตองหวงอาย ไหมไทย หัวใจศิลป X

27 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

28 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

30 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

31 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

33 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

34 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

36 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

37 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เวลคัม ทู ทํานา เวลคัมมาทํานาเดอ เวลคัมมาทํานาเดอ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

40 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

42 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

43 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

45 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

46 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

48 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

49 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

50 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262117 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/05/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 149.6 ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ BODYSLAM √

3 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

4 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

5 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

6 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

7 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

8 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

9 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

10 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

11 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

13 มันเปนใคร I Alright POLYCAT X

14 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร;P-Hot;YOUNGOHM X

15 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

16 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

17 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

18 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

19 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

20 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

21 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

22 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

23 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

24 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

25 รองเทาเกา I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

26 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

27 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

28 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

29 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

30 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

31 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

32 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

33 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

34 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

35 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

36 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

37 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

38 ตอให Season Five X

39 แพ GTK X

40 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

ฮิตลานเลา
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 6/15



41 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

42 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

43 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

44 ภาพทรงจํา Mahafather X

45 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

46 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

47 ใจหมา T_T X

48 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

49 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

50 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/05/2562 1 แฟนพุมพวง พุมพวง ดวงจันทร X

2 คนดังลืมหลังควาย พุมพวง ดวงจันทร X

3 หัวใจถวายวัด พุมพวง ดวงจันทร X

4 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา พุมพวง ดวงจันทร X

5 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ พุมพวง ดวงจันทร X

7 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

8 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

9 อายแสงนีออน แสงนวลๆชวนใหคนคล่ังใคล คัฑลียา มารศรี √

10 เขานอนบานใน เมื่อไมมีเขา ฉันเหงาสุดพรรณา สุนารี ราชสีมา √

11 อนิจจาทิงเจอร ถามีเปลวไฟแลวไมมีควัน ตั๊กแตน ชลดา √

12 บทเรียนราคาแพง ฝน ธนสุนทร X

13 คืนนี้เมื่อปกลาย งานวัดปกลาย เมื่อแฟนเคียงกายเดินเที่ยว ตาย อรทัย √

14 พี่ จ.หลายใจ พี่ปกลายไทยเอาไวบนหมอนสีมวง รัชนก ศรีโลพันธุ √

15 สาวนาสั่งแฟน หากมีเวลามาเยี่ยมบานนา คัฑลียา มารศรี √

16 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

17 อื้อฮือหลอจัง อื้อฮือ หลอจัง อื้อฮาหลอจริง แมงปอ ชลธิชา √

18 กระแซะเขามาซิ เขยิบๆๆๆเขามาซิ กระแซะๆๆๆเขามาซิ เปาวลี พรพิมล √

19 พี่ไปดู หนูไปดวย พี่จา พี่จาพี่ งานปใหมปนี้ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

20 นางบังเงา ฝน ธนสุนทร X

21 จูบแลวลา ลมจูบลูบไลขาวรวงจนเม็ดขาวรวง ตั๊กแตน ชลดา √

22 อาทิตยละวัน ฉันรักเธอเหลือใจหาม ฉันจึงไมถามถึงใคร รัชนก ศรีโลพันธุ √

23 รักคุด นาจะบอกๆ เสียตั้งนมนาน ปลอยใหเรา แมงปอ ชลธิชา √

24 หัวใจทศกัณฐ เมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อรักคืนก็ช้ํา คัฑลียา มารศรี √

25 นอนฟงเครื่องไฟ โห ฮิ้ว โห ฟงเสียงคนโห สุนารี ราชสีมา √

26 โลกของผึ้ง โลกสุดสวยอันแสนกวางไกล เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

27 จะใหรอ พ.ศ.ไหน ฝน ธนสุนทร X

28 เพลงรักบานทุง บัวงามชูดอกออกบานไสว ดอกโยน แพรวา พัชรี √

29 สาวเพชรบุรี หนุมทุงกระโจมทอง เปาวลี พรพิมล √

30 ตั๊กแตนผูกโบว ตั๊กแตนโยงโยงผูกโบวทัดดอกจําปา ตั๊กแตน ชลดา √

31 ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลานาเขามาเอง ฉันเปลาชวนนา สุนารี ราชสีมา √

32 หนูไมเอา แนะ..แฟนใครนะรูปหลอ เขามานั่งจอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

33 เงินนะมีไหม เรารักกันชอบกันดวยใจ แมงปอ ชลธิชา √

34 พรุงนี้ฉันจะเปนสาว พรุงนี้ฉันจะเปนสาว เปาวลี พรพิมล √

35 นัดพบหนาอําเภอ ความรัก ความรักเจาขา เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 อีกหนอยก็ลืม ใหมๆก็มอง เราวาเปนของใหม แพรวา พัชรี √

37 รูแลว รูแลว เพราะแสนเจ็บจึงยอมตีจาก ตั๊กแตน ชลดา √

38 คุณไมรักทําไมไมบอก คุณไมรักทําไมไมบอกมาลวง ฝน ธนสุนทร X

39 หางหนอยถอยนิด ถอยหางไปนิดอีกนิดนั่นแหละ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

40 หนูไมรู ขอโทษทีๆๆ ที่ไปสีคนมีเจาของ หลิว อาราดา (อาจารียา) √

41 หนูลอเลน รถเมลบริการกันแจวสองแถวบริการดี๋ดี แพรวา พัชรี √

42 นึกวาแนแคไหน ถือวาหลอวาเหลาสาวหลายคน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

43 ขอใหโสดทีเถอะ สี่โมงเชาเขาตองมาทุกวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสุนทร √

44 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส ตั๊กแตน ชลดา √

45 เอกลักษณไทย หลายรอยปดีดัก เอกลักษณไทยคนไทย รัชนก ศรีโลพันธุ √

46 นางหอง พุมพวง ดวงจันทร X

47 พารตเนอรเบอรหา พุมพวง ดวงจันทร X

48 ไกตื่น ปก ปก ปก กะตาก...รักสาวจีบสาว พุมพวง ดวงจันทร X

49 เพียบเลย ฉันเหมือนเรือนอยลอยน้ําลําหนึ่ง พุมพวง ดวงจันทร X

50 ขอใหรวย ขอใหรวย ๆ ที่มาชวยงานบุญวันนี้ พุมพวง ดวงจันทร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262120 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

3 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

4 จบเกมส บอย พนมไพร X

5 อาสาเจ็บ(สูกันโลดสี) ตั๊กแตน ชลดา;ขันโตก ตัวเต็ง X

6 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

8 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

TRACK ชื่อเพลง

รวมเพลง พุมพวงในดวงใจ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ลูกทุงดังกําลังฮิต

หนา 7/15



10 บมีบาดแผลแตเจ็บหลาย บิ๊กไบด สายลํา X

11 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

12 แคหมามาหยอก แพรวพราว แสงทอง X

13 ไดกันตอนเมา เพชร สหรัตน X

14 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

16 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

17 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

18 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

19 เซียงไว บมีเทือใด บเคยหวั่นไหว ยามเฮา เบลล นิภาดา √

20 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 ยอนวาฮัก (อิหนาโง) มอส รัศมี X

22 คนใจงาย ตอม สีดา;ออย แสงศิลป X

23 บอกเลิกบกลา บอกลาบได คะแนน นัจนันท X

24 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

25 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

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

27 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

28 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

29 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

31 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

32 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ผูชายหมาๆ แพรวพราว แสงทอง;เดนชัย วงศสามารถ X

34 ผูหญิงบไดมีอิเดียว ตั๊กแตน ชลดา;ใบคา ปาหนัน X

35 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

36 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

37 พายนม ขันโตก ตัวเต็ง X

38 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

39 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

40 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

41 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

42 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

43 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

44 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

45 หันมาแหนนา ตั๊กแตน ชลดา;ภพ พิพัฒน X

46 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

47 ผูไดรับบาดเจ็บ เพชร สหรัตน X

48 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

49 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา มีนตรา อินทิรา √

50 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262122 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

2 นาทงใหญ มดสม นาคามิเดีย X

3 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

4 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

5 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

6 Time Machine (เลือกได) เธอเคยถามวาเหนื่อยบางมั้ย เธอเคยถาม Kwang ABnormal √

7 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

8 เปนหมา รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไมใชรอบแรกที่ นิ้งหนอง Pancake √

9 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

10 แสงสวรรค แสงทองสองนภา ใจที่ออนลากลับมาตื่น BODYSLAM √

11 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

13 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

14 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

15 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

16 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

17 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

18 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

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

20 แคเราไมไดรักกัน INDIGO X

21 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

22 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

23 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

24 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

25 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

26 เตลิด ZEAL X

27 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

28 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย บอย Peacemaker √

29 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

ร็อกฮิตแถวหนา
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 8/15



30 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

31 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

32 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

33 น้ําตาสุดทาย รองไหมันออกมาเถิด หากมีน้ําตา COCKTAIL √

34 รายๆ Mahafather X

35 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

36 คําตัดสิน(HEARTBEAT) เสียงในหัวใจยังเคลื่อนไหว ผานแสงในคํ่า LOMOSONIC √

37 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

38 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

39 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

40 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

41 น้ําทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

42 ซ้ําซอน หัวใจ มันยังเจ็บ เมื่อรักจางกับกลาย COCKTAIL X

43 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชัดเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

44 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

45 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

46 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

47 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

48 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

49 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

50 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262130 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

2 สาย หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

3 ผูชายของฉัน ฝน ธนสุนทร X

4 30 จีบได จะบอกอายุตรง ตรง พี่ไมตองงง หญิงลี ศรีจุมพล √

5 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

6 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

7 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

8 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

9 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

10 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

11 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

12 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

13 ไดไมดีไมมีดีกวา ฝน ธนสุนทร X

14 แมคาหนาคอม ก็เปนแมคา พัฒนา มาอยูหนาคอม เปาวลี พรพิมล √

15 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

16 สุวรรณคาน เห็นเขาก็ชวน ชวนกันไปเที่ยวที่เชียงคาน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

17 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

18 กลัวมีแฟนไมทันใช โสด รับรองวาโสด เมื่อวานก็โสด ตั๊กแตน ชลดา √

19 รูปไมหลอมีสิทธิ์ไหมครับ คาวบอย Feat.ดาว ขํามิน;พงศ วงพัทลุง X

20 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

21 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

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

23 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

24 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

25 คนโสดประจําคอนเสิรต ถึงจะเกิดเปนคนติดดิน แตก็มีศิลปน ตั๊กแตน ชลดา √

26 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

27 เตยลาหนาเฟส กุง สุภาพร สายรักษ X

28 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

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

30 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

31 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

32 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

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

34 คํารักโหลๆ คํารักของพี่แจกงายเหมือนจายนามบัตร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

35 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

36 โกรธไหลยอน ปอ อรรณพ X

37 สับปะรด หลิว อาราดา (อาจารียา) X

38 เซอรไพรส ฝน ธนสุนทร X

39 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

40 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

41 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

42 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สินชัย √

43 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

44 มนตเพลงมนตแคน นี่คือมนตแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแคน แกนคูน √

45 ดอกออวอนแฟน (เกริ่น) ละกราบงามๆ แฟนผูชอยเชียร ดอกออ ทุงทอง X

46 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

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

48 ปาผัวกะบไดซั่วดอกคา ใหม พัชรี X

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

ลูกทุงฮิตสนั่น มันสสนุก
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 เห็นแลวเฉยไว เห็นแลวก็เฉยไว เอาเห็นไหม พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262135 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 ถูกหลอกออกโรงเรียน สงสารคุณแมแกสงฉันเรียน จินตหรา พูนลาภ X

2 บัตรเชิญที่ถูกลืม เฉลิมพล มาลาคํา X

3 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

4 ผูอยูเบื้องหลัง ตึกนี้สูงใหญ มือไผเลาสราง ไมค ภิรมยพร √

5 เราหรือคือทางผาน เอ พจนา X

6 ไมตองหนักใจ เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

7 วานเพื่อนเขียนจดหมาย นอนคิดถึงเขา แตเราไมมีโอกาส จินตหรา พูนลาภ X

8 กลิ่นแปงแหงความหลัง คิดฮอดอยางแฮง เมื่อเห็นปองแปง พรชัย วรรณศรี √

9 คอยฮักคนบานไกล เงียบหายไปนานคึดฮอดคําหวานอายคนบานไกล ศิริพร อําไพพงษ √

10 สวรรคลําเอียง สวรรคเปดทางใหฉัน ไมค ภิรมยพร √

12 หยุดน้ําตาเถิดนอง สาธิต ทองจันทร X

13 อายซองบัตรเชิญ อยากเปน เปนเจาสาวแตหาเจาบาว บ ได ศิริพร อําไพพงษ √

14 คนหลังยังคอย เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

15 คันหลังก็ลาว ดีใจจังคันหลังก็ลาวดีจริงหวาคันหนาก็ลาว ไมค ภิรมยพร √

16 สิทธิ์หนูอยูที่แม สิทธิ์หนูอยูที่แม ใครรักหนู จินตหรา พูนลาภ X

17 เรียนกอนแมสอนไว แมฉันเคยสอนไว ศึกษากอนลูกเอย ศิริพร อําไพพงษ X

18 ฟาผากลางใจ สองเฮาฮักกัน รักกันมานานหลายป พรชัย วรรณศรี √

19 ละครชีวิต จากแดนอิสาน บานเกิดเมืองนอน ไมค ภิรมยพร √

20 รักเศราสาวขอนแกน นัดเที่ยวงานไหมแตอายกลับไปงานชาง ศิริพร อําไพพงษ √

21 แท็กซี่ใจลอย เอ พจนา X

22 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู พิมพา พรศิริ X

23 อยาลืมกติกา (สรอย) ของเขาอยาไปเอานะจะ พรชัย วรรณศรี √

24 เสียงนกสะกิดใจ ใหม ใหม แกมอาย ใหม ใหม ศิริพร อําไพพงษ √

25 น้ําตาหลนบนโตะจีน ไดรับบัตรเชิญหลงเดินมาในงาน ไมค ภิรมยพร √

26 สงใจไปรมเกลา จะขอเรียบเรียงเปนเพียงคราว จินตหรา พูนลาภ X

27 อีสานเขียว พิมพา พรศิริ X

28 กาฝากหัวใจ เอ พจนา X

29 ปลาราคืนถิ่น ไดฤกษยาม ขาวเหนียวคืนนา ไมค ภิรมยพร √

30 ผาเช็ดหนาลาแกม โถเรามีคาดั่งผาเช็ดหนาผืนหนึ่ง ศิริพร อําไพพงษ √

31 เบื้องหลังสาธิต สาธิต ทองจันทร X

32 สาวนาขาดรัก เดือนเพ็ญ อํานวยพร X

33 หยุดเถิดนองอยารองไห เห็นนองรองไหเพราะคนคนนั้น พรชัย วรรณศรี √

34 โสดบริสุทธิ์ พรมจารีฉันยังไมมีรอยดาง จินตหรา พูนลาภ X

35 คิดถึงสาวน้ําพอง จากเมืองแกนขอน เมื่อตอน ไมค ภิรมยพร √

36 สาวสุรินทรกินน้ําตา บองเอย บองเอย สะเดยลืมเลย ศิริพร อําไพพงษ √

37 กลับทุงกุลาเถิดนอง กลับ..ทุงกุลาเถิดนอง พรชัย วรรณศรี √

38 สาวหมอลําสะอื้น พิมพา พรศิริ X

39 ลากอนดอกฟา ลากอนที่รัก ลากอนดอกฟา แมชาติหนา เทห อุเทน พรหมมินทร X

40 หุนรักติดลบ หุนรักเธอดิ่งลงเหว มันขึ้นลง ไมค ภิรมยพร √

41 ระวังหนุมเมียเผลอ หลงรักคนมีเมีย เสียตัวยังตองมาเสียใจ ศิริพร อําไพพงษ X

42 ทหารหวงแฟน สาธิต ทองจันทร X

44 อดีตรักวันเขาพรรษา เฉลิมพล มาลาคํา X

45 ลางรายในสายตา เห็นแววหลายใจ หลายใจในสายตาพี่ ศิริพร อําไพพงษ √

46 สงขาวเถิงแฟน (ลํา)บัดนี้ ขอจงฟงเอาถอน พรชัย วรรณศรี √

47 หัวใจลอยตัว เหตุใดดวงใจกานดา จึงแกวงไปมา ไมค ภิรมยพร √

48 สงกรานตสัญญาใจ สงกรานตนัดกันมาสรงใจ ยังจําบอาย ศิริพร อําไพพงษ √

49 บาวอุดรออนสาว ละจางปาง เอยฟาแจงจางปาง พรชัย วรรณศรี √

50 ฝากฟาไปลานอง ละฝากหัวใจไปนําฟา ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562002 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

2 ไมตายหรอกเธอ อยาไดไหม อยาทําใหฉันเขาใจผิด LOSO √

3 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

4 แทบขาดใจ อยากใหเธออยูเคียงขางฉัน LOSO √

5 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

6 เลิกแลวตอกัน ฉันวาเราจะไปดวยกันไมได ก็เลยตอง LOSO √

7 คนไมดี ไปเถอะไป หากมีใครเขาดีกวา LOSO √

8 เคยบอกวารักกัน เธอไมเขาใจกับความหวงใยที่ใหเธอ LOSO √

9 หมาเหาเครื่องบิน อาจฟงไมมีเหตุผลเทาไหร ก็ฉันไมมี LOSO √

10 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

11 ลาจากเธอ หากเพียงไดรูวา เธอไมเคยสนใจ LOSO √

12 แมวา แมวาเธอจะไมเชื่อใจ หนาตารายๆ เสกสรรค ศุขพิมาย √

13 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

14 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เสกสรรค ศุขพิมาย √

15 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก เสกสรรค ศุขพิมาย √

16 ใจนักเลง เมื่อเธอเลือกอยูกับเขาตัวฉันคุกเขา เสกสรรค ศุขพิมาย X

17 WOMAN Woman I can hardly express เสกสรรค ศุขพิมาย X

18 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

Sek Acoustic Hits

อีสานตํานานเพลงฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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19 สุดใจ เพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ เสกสรรค ศุขพิมาย X

20 เสือรองไห หากไมไดพบ คิดวาคงดีกวา ลมเจา เสกสรรค ศุขพิมาย √

21 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก รัตน โอสถานุเคราะห √

22 ทะเลใจ เหมือนชีวิตไดผานเลยวันแหงความฝน เสกสรรค ศุขพิมาย X

23 คืนรัง โอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟา เสกสรรค ศุขพิมาย X

24 ขอเวลากอนไดไหม หยุดรองไหเถิดที่รัก หยุดพักใจ เสกสรรค ศุขพิมาย √

25 LOVE SONG Whenever I'm alone with you เสกสรรค ศุขพิมาย X

26 ใจโทรมๆ แมใจจริง จะรักเพียงใด เสกสรรค ศุขพิมาย √

27 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

28 ดาว ในยามที่ฉันเหมอมองบนทองฟา LOSO √

29 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็สั่นไหว คําที่พูดไป เสกสรรค ศุขพิมาย √

30 ขอตายในออมกอดเธอ อยาปลอยมือฉัน ไดโปรดอยาไปรักใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

31 (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร ฉันคิดไปเองหรือเปลา ที่คิดวาเรารักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

32 ไมใชฉันใชไหม (SEK LOSO VERSIONถาม...ถามหนอยไดไหม วาเธอซอนใคร เสกสรรค ศุขพิมาย √

33 รักรูไหม รัก..รูไหม ไดยินหรือเปลา เหงาบาง เสกสรรค ศุขพิมาย √

34 แมเราตองจากกัน (Acoustic version เกิดมาชีวิตหนึ่ง บนผืนแผนดินไทย เสกสรรค ศุขพิมาย X

35 ยอดดวงใจ ดวงนอย ของพอ ชีวิตผันผาน วันวานที่ปวดราวหนึ่งใจ เสกสรรค ศุขพิมาย X

36 เก็บดาวมาใหเธอ จะทําอยางไรใหเธอเขาใจฉัน จะทํา เสกสรรค ศุขพิมาย √

37 เธอจะรูบางไหม ? เธอจะรูบางไหม ? วาใครนั่งซึม เสกสรรค ศุขพิมาย √

38 พอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

39 ดวยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทากาวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

40 คิดถึงจัง ฉันเฝามองหา คนที่หนาตาเหมือนเธอ เสกสรรค ศุขพิมาย √

41 พรุงนี้ พรุงนี้ฉันตองลากอน พรุงนี้ฉันตอง เสกสรรค ศุขพิมาย √

42 ไมยอมตัดใจ(Acoustic Version) เธอไดยินไหมวาใครมันร่ํารองเรียกอยู เสกสรรค ศุขพิมาย √

43 จงทําดี จงทําดีกอนที่จะไปเกิดใหม เสกสรรค ศุขพิมาย √

44 เหงา คิดถึง รอ เธอจากไปพรอมกับใจที่มันวาเปลา เสกสรรค ศุขพิมาย √

45 14 อีกครั้ง ครั้งแรกที่เราไดเจอะกันวันนั้น เสกสรรค ศุขพิมาย √

46 เพื่อเธอคนเดียว ฉันเองเขาใจดีวาเธอก็เหนื่อย รักกัน เสกสรรค ศุขพิมาย √

47 ขอบใจจริง ๆ อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง เสกสรรค ศุขพิมาย √

48 ผานมา ผานไป หยุดรองไหเถิดที่รัก หยุดพักใจเสียบาง เสกสรรค ศุขพิมาย √

49 แม ปานนี้จะเปนอยางไร จากมาไกลแสนนาน LOSO √

50 รักเธอจนวันตาย (Acoustic Version) เสกสรรค ศุขพิมาย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262119 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/05/2562 1 สิ่งสําคัญ ฉันไมรูวาหลังจากนี้ มันจะมีอะไร วง Endorphine √

2 เจาหญิงคนตอไป เนิ่นนานที่ฉันยังแปลกใจ เหตุใดเจาหญิง วง Blissonic √

3 เพราะเคืองฉัน อยากรูบานเธอรวยนักหรือไง แคไมพอใจ วง QUANTUM √

4 Miss call นานไป ไมดีเลย เราโกรธกัน SENORITA √

5 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ X

6 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง มาชา วัฒนพานิช √

8 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

9 นับหนึ่ง จากวันที่เธอทอดทิ้งกันไกลหาง ฉันก็หมด ธีรภัค มณีโชติ √

10 เขียนใจใหเปนเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

11 จําฉันไดหรือเปลา คนที่เคยหวง กลายเปนหางเหิน CHOCOLATE KIT √

12 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

13 นอยใจ รูวาเธอกับเขาเปนแคเพื่อนกัน ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

14 จะเก็บเรื่องราวของเราเอาไว ระหวางเราฉันนั้นรูมันคงเปนไปไมได วง SOFA √

15 เสียงที่ไมไดยิน ฉันยืนอยู อยูในมุมของความเงียบเหงา VENUS √

16 หวงนาย เปนอะไรไมเขาใจตัวเองเลย แอนนา (อิสราภรณ จันทรโสภาคย √

17 เพื่อนรัก อยากจะเรียกเธอที่รัก ใหเหมือน กัลยกร นาคสมภพ (เอิน) √

18 เธอคงไมรู อาจจะดูวาเฉยเมย ZA ZA √

19 หลบไปพัก อยากอยูเงียบๆอยางนี้ อยากคิดอะไร ทีน(สราวุฒิ พุมทอง);คิม(คิมหันต วัฒนรณชัย √

20 ทําไมตองรักเธอ สั่งตัวเองควรจะลืม ลืมเธอไป BKK √

21 ไมใชเลย อยากจะตาย วันละ 7 หน OHO √

22 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

23 ยิ้ม ยิ้ม อยู อยูก็บอกวาเลิกกัน เบื่อๆก็คง ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ (อน) √

24 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล ญารินดา บุนนาค (NINA) √

25 แปดโมงเชาวันอังคาร แปดโมงเชาวันอังคาร ถึงจะนานที่ผานมา ปาลมมี่ √

26 หวานใจ พรุงนี้ คอยเจอกัน สงเธอถึงบาน บางแกว √

27 รับไดทุกอยาง รูอยูแกใจวาเธอไปไหนมา เห็นอยูตําตา CLASH √

28 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสียงหัวใจสะทอน มาชา วัฒนพานิช √

29 เสียงเล็กๆ เสียงเล็กๆของฉัน ที่ดังในใจในใจ พลอย (ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ) √

30 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

31 พี่ชาย..(ที่ไมแสนดี) เธอเดินเขามา เพื่อบอกกับฉันวาตองไป ญาญาญิ๋ง √

32 แนใจวารัก (IT'S A) SURE THING เธอไมใชคนที่ฉันใฝฝน เธอไมใช อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท) √

33 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

34 โกหกหนาตาย ปวดใจดังไฟสุมทรวงเธอลวงอกฉัน เทห อุเทน พรหมมินทร X

35 ฟากับตะวัน ฟา เมื่อยามดวงตะวันนั้นลาไป นัท มีเรีย √

36 ลืมทําเปนลืม ลืม ทําเปนลืม ทําเปนลืม OHO √

37 ไชยา ทําไมๆ โลกนี้ถึงมีแตปญหา BUDOKAN √

38 ไมมีเบอร 1 ถึง 2 คน ใจที่เดิมพัน เสี่ยงกันดวยชีวิต MONKEY ACT √

TRACK
รวมเพลง ยอนเวลาฟงเพลงฮิต

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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39 ถา ถาขับรถไปไมมีเสียงเพลง ถาหมผาเอง MR.TEAM √

40 ใจเธอ อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

41 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

42 ไมรักดี ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก เปเปอรแจม √

43 ตบหนา อยามาเห็นใจ อยามาสงสาร วาสนา √

44 ระแวง บอกตรงๆฉันนอยใจที่เธอพาเขามา แมทธิว ดีน √

45 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟา ขีดมาแลว สุรสีห อิทธิกุล √

46 วิชามาร อยาก จะรูใจเธอ จริงนะอะไร เทห อุเทน พรหมมินทร X

47 เสียงกระซิบจากสายฝน กระซิบเปนเพลงลอยลม วง ตาวัน X

48 เดียวดาย จับเจาอยูคนเดียวเหลียวมองหาไปทั่ว วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

49 ฉันยังปอดๆ รูใจเธอทุกสิ่ง รูใจเธอทุกอยาง นันทิดา แกวบัวสาย X

50 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562018 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/05/2562 1 ความลับของตนออ(นิทานประกอบเพลงนองๆ จําเรื่องของเทพธิดาฝาแฝด คณะผูพากย √

2 เมฆฝนกับสายรุง(นิทานประกอบเพลงนองๆ เคยเห็นสายรุงไหมคะ สายรุง คณะผูพากย √

3 เจาชายผูมีความสุข(นิทานประกอบเพลงสวัสดีคะเด็กๆ มีนิทานมาเลาใหฟง คณะผูพากย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262063 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/05/2562 1 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

2 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

3 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

4 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

5 เรื่องขี้หมา เจ็บจนได กับวันนี้ ภูตผีตนใดกัน Y NOT 7 √

6 พายุในใจ มันเปนเพียงแคกระแสลมแรง FLY √

7 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

8 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

9 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

10 เจียมตัว ฉันเองไมกลาพอ ไปคิดคูเธออยางนั้น SYAM √

11 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

12 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

13 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป กัมปะนี √

14 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

15 ฝงไวในผืนดิน วันและคืนที่เวียนหมุนผาน บิลลี่ โอแกน √

16 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

17 ตบหนา อยามาเห็นใจ อยามาสงสาร วาสนา √

18 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

19 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

20 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

21 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

22 อยาทํา ไมตองทําเปน เห็นใจกันหรอก SMILE BUFFALO √

23 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

24 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

25 เพราะเขาคนเดียว เดินเรื่อยเปอย ใหม เจริญปุระ √

26 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

27 คํามักงาย คําเดียวที่เธอ คงเคยใชบอยเกินไป บิลลี่ โอแกน √

28 ลืมไดเลย ลืมไดเลยวาเคย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

29 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

30 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

31 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

32 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

33 ผิดจนเกินอภัย เธอคนเดียวเธอ บิลลี่ โอแกน √

34 รักเธอเสมอ วันคืนที่เน่ินนาน อาจผานชีวิตคน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

35 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

36 เลือดเย็น มีใจใหกันก็นาน ไมโคร √

37 เกลียดความสงสาร อยารักกัน งาย งาย Y NOT 7 √

38 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

39 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

40 โงงมงาย บอกกับฉันวารักและหวงใย นูโว √

41 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

42 ปางตาย คงเปนเพียง อาการที่ออนไหว จิรศักดิ์ ปานพุม √

43 นางฟากับควาย นางฟาองคหนึ่ง กําลังหลงทาง TAXI √

44 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

45 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

46 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร พลพล √

47 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

48 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

49 บอกหนอยไดไหม ฉันไมรูวาฉันไมดียังไง จอหน รัตนเวโรจน √

50 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

ร็อก.รัก.ราว

นิทานเพลงเด็ก ชุดนิทานพระจันทร 2

เพลงโดนกําลังดัง 2

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 12/15



รหัสปก CD GX0262123 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/05/2562 1 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

2 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

3 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

4 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร;Hollaphonic √

5 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด OG-ANIC √

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

7 ฝนตัวเองไมเปน นนท ธนนท X

8 ดีใจดวยนะ (Glad) INK WARUNTORN X

9 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

10 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

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

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

13 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

14 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร;P-Hot;YOUNGOHM X

15 คิดมาก (ภ.Friend Zone..) บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง รวมศิลปน X

16 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

17 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

18 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

19 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

20 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

21 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

22 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

23 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

24 โทษที่เอาแตใจ (Live Audio) Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

26 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

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

28 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

29 ฝากไวกับดาว (Secret of Star) Whal Dolph X

30 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

31 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

32 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

33 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

34 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

35 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

36 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

37 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

38 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

39 ปลอยมือ(Cover) ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ JEFF วรกมล ซาเตอร √

40 ซอน (Ost.รักจังเลย) นนท ธนนท X

41 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

42 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

43 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

44 มีแตน้ําตา คิดถึงเขาอีกแลว ก็ไมรูครั้งที่เทา โอปอ ประพุทธ √

45 เหนื่อยเกินไปไหม กี่ครั้งกี่หนที่ตองเหนื่อยใจ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

46 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

47 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

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

49 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

50 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262124 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/05/2562 1 สมศรี 1992 ขาวคราวเงียบหายไปสองสามป ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

2 กราบเทายาโม สองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาสน สุนารี ราชสีมา X

3 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

4 รูวาเขาหลอก ถึงเขาหลอกแตเต็มใจใหหลอก ศิรินทรา นิยากร X

5 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

6 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

7 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไชยา มิตรชัย X

8 โรงแรมใจ โหดรายจริง จริง ทําไม ถึงหยิ่ง คัฑลียา มารศรี X

9 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

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

11 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

12 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จา บอกวาจะมาขอหมั้น ศิรินทรา นิยากร X

13 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ ดวงตา คงทอง X

15 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

16 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

17 จําเสี่ยงเลี้ยงพอ สุนารี ราชสีมา X

18 เฝารักเฝาคอย ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

19 รูก็รัก อาภาพร นครสวรรค X

รวมเพลงฮิต ลูกทุงยุคทอง
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20 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

21 เขตปลอดคนลวง มีปายปกไวตรงรั้วหนาบาน คัฑลียา มารศรี X

22 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

23 รักสาวซะเราะแอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

24 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

26 สั่งนาง แกวตาหันมาซิพี่จะบอก มนตสิทธิ์ คําสรอย X

27 คอยนางที่อางทอง ไชยา มิตรชัย X

28 ใครมีปนเถ่ือน ฝน ธนสุนทร X

29 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

30 น้ําตานองเพ็ญ สุนารี ราชสีมา X

31 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

32 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

33 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจค ธนพล √

34 เจ็บที่ตองจาย อยูไดเพราะยอม ยอมไดเพราะรัก แพรวา พัชรี √

35 ขายควายชวยแม ยืนมองควายขาน้ําตาไหลปรี่ มนตสิทธิ์ คําสรอย X

36 สาวปากน้ําโพ เขาไมมาแลวปากน้ําโพ สาลี่ ขนิษฐา X

37 ลาสาวแมกลอง สิ้นแสงดาวดุเหวาเรารอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

38 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

39 คนแบกรัก แบกรักมานาน มานานแสนนานเต็มที แจค ธนพล √

40 อยากฟงซ้ํา อยากฟงซ้ําคําที่เธอบอกฉัน ศิรินทรา นิยากร X

41 มาลัยนํ้าใจ มา มา ซีหละ มาเปนแฟนพี่ เถิดมา นองมา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

42 นองนอนไมหลับ นองนอนไมหลับหัวใจมันกระสับกระสาย อาภาพร นครสวรรค X

43 ยิ่งยงมาแลว ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

44 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

45 ไมธรรมดา ไชยา มิตรชัย X

46 ทําบุญรวมชาติ ชาติกอนเราเพียง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

47 ไปดีเถิดนอง ยิ่งยง ยอดบัวงาม X

48 เรารอเขาลืม สุนารี ราชสีมา X

49 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

50 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262125 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/05/2562 1 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

2 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

3 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

5 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

7 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

8 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

9 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

10 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

11 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

12 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

13 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

14 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

15 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

16 มาหยัง ตอนนี้ (สวนทาง) แซ็ค ชุมแพ X

17 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

18 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

19 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

21 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

22 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

23 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

24 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

26 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

27 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

28 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

29 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

30 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

31 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

32 เฮ็ดใจ ความฮักเฮาสองมันคือสิเปนไปบได ลําเพลิน วงศกร √

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

34 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

35 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

37 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

38 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

รวมฮิต ลูกทุงช้ําหนัก..เพราะรักเธอ
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40 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

41 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

42 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา เบียร พรอมพงษ √

43 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท X

45 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

46 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

47 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

48 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม เวียง นฤมล √
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