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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/01/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

3 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

4 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

5 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

6 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

7 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

8 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

9 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

10 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

11 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

12 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

15 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

16 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

17 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

19 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

20 บตองหวงอาย ไหมไทย หัวใจศิลป X

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

22 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

24 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

25 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

26 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

27 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

28 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

29 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

30 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

31 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 บเปนหยัง กอง หวยไร X

33 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

34 นิสัยหมาๆ มิน เฉากวย;นองนุช ประทุมทอง X

35 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

36 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

38 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

39 ฆาอายใหตายสา ไหมไทย หัวใจศิลป X

40 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

42 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

43 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

44 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

45 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

47 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

48 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

49 เรื่องนี้ตองมีเงื่อนงํา (ล.สุภาพบุรุษฯ) เรื่องนี้มันตองมีเงื่อนงํา แบบนี้มันตอง เปาวลี พรพิมล √

50 เด๋ียวมันก็ดี (ล.สุภาพบุรุษมงกุฎเพชร)ออกจากบานนา มาเมืองหลวง เปาวลี พรพิมล;ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง; √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262012 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/01/2562 1 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

5 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี PARADOX √

6 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

7 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

8 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

9 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ชุด ร็อกดังฟงไมเลิก

TRACK

ชื่อศิลปน
ลูกทุงฮิตแรงขามป

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 1/15



10 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

11 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

12 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

13 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

14 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

15 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเปนอีกคนที่ทําลาย หรือเปนสักคนที่ S.D.F √

16 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

17 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

18 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

19 ปลิดปลิว จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตองเสียน้ําตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

20 แอบเพอเจอ (ซีรีสรุนพี่Secret Love) ชอบ ชอบ ชอบแตไมกลาบอก รัก สงกรานต รังสรรค √

21 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

22 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

23 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

24 ผิดทั้ง 2 ทาง ขม ฝนอารมณที่มี สถานะในวันนี้ กวาง AB NORMAL √

25 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

26 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

27 ฆาตกรตอเนื่อง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

28 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

29 ถาชาติหนามีจริง มันจบไปแลว ย้ําในใจไมใหไปคิดถึง INSTINCT √

30 นักเดินทาง (โฆษณาเปปซี่) ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

31 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

32 แคนี้ก็สุขใจ ถามฟาสักครั้ง เหตุใดตองทําใหยากเย็น COCKTAIL √

33 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

34 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

35 แสงสุดทาย (G19 Version) รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

36 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

37 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

38 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

39 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

40 ไมมีปาฏิหาริย ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

41 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

42 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

43 ปาใสหนา เธอทําไมไมเคยเขาใจ ทําไมไมเคย จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

44 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

45 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

46 ตายดาบหนา ไมใชผูหยั่งรูหมูดาวและปฎิทินคงไม LABANOON √

47 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

48 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันลมลง อีกครั้งที่ตองทุกข The Yers √

49 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

50 ลมหายใจสุดทาย สองมือหนึ่งใจ หมายไปยังฝง Retrospect √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262002 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/01/2562 1 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

2 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

3 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

5 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

6 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

9 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

10 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

11 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

12 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

13 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

14 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

16 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

18 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

20 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

21 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

22 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

24 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 วาสนาสั่งมาเจ็บ เมื่อวาสนาสั่งอายมาน้ําตาไหลหลน สมบูรณ ปากไฟ √

26 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

27 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

28 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

29 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อศิลปน
รวมเพลงฮิต ฮักหลาย เจ็บหลาย

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/15



30 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

31 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

32 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

35 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

37 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

38 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

39 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

41 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

42 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

43 ชวยขุดหลุมฝงถายังสงสาร สภาพของอายตอนนี้ คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สินชัย √

44 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 หัวใจที่ถูกอายทิ้ง ทุกหยดนํ้าตาบไดมาฟรีๆ แตแลกดวยใจ ตาย อรทัย √

46 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

47 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

48 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

50 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/01/2562 1 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

2 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

4 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

5 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

6 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

7 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

8 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

9 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

11 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

12 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

13 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

14 กําลังใจที่เธอไมรู เธอรูไดยังไง วาไมมีใครสักคน เสถียร ทํามือ √

15 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

16 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

18 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

19 ชวยขุดหลุมฝงถายังสงสาร สภาพของอายตอนนี้ คืออีหลีคือจั่งผีบา ศร สินชัย √

20 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

21 เหงาใชไหมจะไปหา รับรูวาหัวใจเธอขาดทุน น้ําตาอุนๆ เสถียร ทํามือ √

22 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

23 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

24 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

26 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

27 สาวกระโปรงเหี่ยน สาวกระโปรงเหี่ยนมื้อนี้ไปเรียนแลวบ พี สะเดิด √

28 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

29 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

30 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

32 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

33 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

34 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

35 โชคดีที่มีเธอรัก ขอบคุณที่อยูดวยกัน...ขอบคุณ เสถียร ทํามือ √

36 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

37 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

39 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

40 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

41 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

42 วันที่ไมมีเธอ จะมีไว ทําไมทองฟา หากเธอไมมา เสถียร ทํามือ √

43 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

44 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

46 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

47 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

48 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

49 ยังเหมือนเดิม รูมั้ยวาคิดถึงเธอทุกเวลา นับวันตั้งตา เสถียร ทํามือ √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ลูกทุง 7 หนุมซูเปอรฮิต

TRACK
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50 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 10/01/2562 1 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

3 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

5 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

6 ถอย GLISS X

7 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

8 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

9 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

10 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

11 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

12 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

13 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

14 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

15 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

16 หนาที่กับหัวใจ มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย;ณเดชน คูกิมิยะ X

17 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

18 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

19 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

20 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

21 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

22 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

23 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

24 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

25 สถานีตอไป คงจะดีถามีซักเพลงที่จะเขียนถึงเธอ ตุล ไวฑูรเกียรติ √

26 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

27 หัวใจในสายลม ปกรณ ลัม(โดม) X

28 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

29 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

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

31 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

32 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

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

34 เหนื่อยไหมหัวใจ เธอเปนอยางไรจากวันที่สองเราไกลหาง Retrospect √

35 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

36 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

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

38 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

39 เตลิด ZEAL X

40 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

41 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

42 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

43 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

44 ตองหาม นี่ฟาแกลงกันใชไหม โอปอ ประพุทธ √

45 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

46 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

47 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปน Basher √

48 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

49 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

50 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262009 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

4 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

5 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 I'm OK รักที่ใหไปรักที่ฉันใหไป ไมตองเกรงใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

8 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

9 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

11 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

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

13 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

14 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

15 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

16 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลยลิสตฮิตขามป

TRACK

ชื่อศิลปน
ฮิตจัง ดังทุกซอย

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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17 โลกที่ไมมีเธอ PORTRAIT X

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

19 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

20 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

21 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

22 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

23 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

24 ที่ผานมา YERM X

25 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

26 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

27 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

28 เศษ จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไมควร Jetset'er √

29 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

30 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

31 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

32 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

33 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

34 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

35 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

36 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

37 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

38 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

39 คืนสุดทาย PARATA X

40 สิ่งแทนใจ ของของเธอ ที่เก็บไว บางอารมณ Retrospect √

41 ยอม Musketeers X

42 อยาบอกวารัก หนาวเหลือเกิน ฉันหนาวหัวใจ ฟกแฟง √

43 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

44 แพเธอ (ล.เสนหา Diary แสบเสนหา)ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว และไมมี แกงสม ธนทัต √

45 นับถอยหลัง ศิรภูมิ X

46 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

47 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

49 เก็บเธอเอาไวดูกอน Whal Dolph X

50 เพราะทุกครั้ง SLUR X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262003 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

2 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

3 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

4 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

5 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

6 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

7 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

8 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

9 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

10 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

11 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

12 หัวหนาแกงคสาวเสื้อดํา ยังเทียวทางสายเกา ที่มีแตความวาง ศิริพร อําไพพงษ √

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

14 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

15 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

16 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

17 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

18 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

19 ความจนวัดใจ ขอบคุณความจนที่ชวยคัดคนจริงใจ ศิริพร อําไพพงษ √

20 สาววังสะพุง เฮ็ดงานประจําที่แบงค ตําแหนงขาย ศิริพร อําไพพงษ √

21 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

22 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

23 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

24 หนาฮานพันธมวน เสียงหัวใจบอกใหลุกออกมาเตน ศิริพร อําไพพงษ √

25 โสดบพออยาหลอใหเห็น โสดบรอยเปอรเซ็นมาหลอใหเห็นทําไม ศิริพร อําไพพงษ √

26 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

27 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

28 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

29 เพื่อแมแพ บ ได เขียนคําแมสอนเปนกลอนติดไวขางฝา ศิริพร อําไพพงษ √

30 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

31 ขอบใจที่หาเจอ หนาตา บ สวยมองดวยใจเปลา บ เห็น ศิริพร อําไพพงษ √

32 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

33 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

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

35 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

36 อยากเห็นอายอารมณดี อยาหนาบูดหลาย วันนี้อายยิ้มหรือยัง ศิริพร อําไพพงษ √

ชื่อศิลปน
ที่สุดเพลงฮิต ศิริพร อําไพพงษ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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37 แฟนเกาบเซาหลอ กําลังสิลืมสนิท จั๊กพรหมลิขิตเพิ่นคิด ศิริพร อําไพพงษ √

38 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

39 เจ็บแลวจําคือคน เจ็บแลวทนคือแฟนอายถึงแมอยากฮูแตบอยากเห็น ศิริพร อําไพพงษ √

40 อยากอยูเงียบๆ สองคน อยากอยูเงียบๆ เพียงเราสองคน ศิริพร อําไพพงษ √

41 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

42 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวาฮัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษ √

43 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

44 ทุกเสียง ทุกสาย กับอายคนนั้น ดี.เจ เสียงสวยขอฟงเพลงดวยไดบ ศิริพร อําไพพงษ √

45 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

46 ฝากคําขอโทษ บเจตนาสิฮักแฟนเขา บอกหัวใจเรา ศิริพร อําไพพงษ √

47 ลํานําลมหนาว ลํานําลมหนาวจากสาวไกลถิ่น ดิ้นรน ศิริพร อําไพพงษ √

48 สูเพื่อนองไดไหม (เกริ่น)หากใจมีรัก อุปสรรคคือยากําลัง ศิริพร อําไพพงษ √

49 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

50 อยากมีบอดี้กอด ละอยากเห็นเด..ละอยากเห็นคนคึดฮอด ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262006 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

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

3 รักเหอะ ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

4 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

5 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

6 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

7 สุขใจ แตกอนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);PARADOX √

8 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

9 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

10 รักกันไปทุกวัน ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอบคุณที่ยังรัก 25 Hours √

11 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

12 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

13 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

14 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

15 วันหนึ่ง (ภ.แฟนเดย..แฟนกันแควันเดียววันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรูสึกใหม ชาติ สุชาติ (The Voice) X

16 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

17 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

18 พูดไมคอยถูก ฉันก็ไมรูวานานเทาไหร และก็ไมรู AB NORMAL √

19 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

20 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

21 อยากเปนคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ √

22 รักอยูขางเธอ แผนฟากวาง หนทาง ยังคงกีดขวาง BODYSLAM;อัญชลี จงคดีกิจ √

23 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

24 รักคําโตโต นับตั้งแตวันนั้น วันที่เราไดพบกัน ลุลา;เบน ชลาทิศ √

25 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

26 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

27 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

28 ยิ่งไมรู ยิ่งตองทํา จะเกิดอะไรพรุงนี้ฉันเองไมรูซักอยาง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

29 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

30 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

31 ไมไดตองการรักแท ตองพิสูจนตัวเอง อีกสักกี่รอยครั้ง Instinct;เจเจ ภัสพงษ พูนวัฒนาพงษ √

32 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

33 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

34 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

35 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

36 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสุดทายไดรึเปลา KLEAR √

37 ดีใจ แตละเรื่องราวที่เราไดเจอะไดเจอ พลอยชมพู √

38 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

39 ทดลองใช เธอไมตองเกรงใจ ความรักที่ฉันใหไป ปน Basher √

40 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเปนไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

41 อยูนี่ไง สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

42 คิดถึงเธอ(Badly) คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน Jetset'er √

43 พบเธอกอน กอนนั้น เคยถูกใครทําใหเสียใจ มิ้นท ภัทรศยา ยงรัตนมงคล √

44 แพเธอ (ล.เสนหา Diary แสบเสนหา)ฉันบอกลา จากเธอมานานแลว และไมมี แกงสม ธนทัต √

45 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิตเรื่องบังเอิญหรือวา ใครเขียนขึ้นมา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

46 เธอคือทุกอยาง(ล.คูหูคูเฮี้ยน) เธอคือความรักเธอคือหัวใจ Crescendo;มาเรียม B5 √

47 แคมีเธอ (ล.ชีวิตเพื่อฆา หัวใจเพื่อเธอเปนแคคนหนึ่ง ในโลกใบเกา พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

48 อะไรก็ไดในใจเธอ วันที่เธอเหนื่อยลาและมีน้ําตา เธอคง มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

49 ชักดิ้นชักงอ โทร โทร โทร โทร ทุกวันจนเกินโปร พลอยชมพู √

50 คนเจาชู(บีดับบีดู) ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แตก็คงไมถึงโหดราย มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262003 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

2 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

3 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

ชื่อศิลปน
รวมเพลง ไทบานฮิตมาแรง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิตจัดหนัก รักเกินรอย

TRACK

หนา 6/15



4 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

5 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

6 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

8 นองหลา ศร สินชัย X

9 ไมรูไมผิด จินตหรา พูนลาภ X

10 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ยังรอ จินตหรา พูนลาภ X

12 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

13 สาวชั่ว หนึ่ง ศุภโชค X

14 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

15 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

16 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

17 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

19 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

20 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 บมีบาดแผลแตเจ็บหลาย บิ๊กไบด สายลํา X

22 สิเหลือบ ศร สินชัย X

23 สถานการณเบิดใจ คะแนน นัจนันท X

24 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

25 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

26 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

27 กะฮักคือเกา บิ๊กไบด สายลํา X

28 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

29 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

31 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

32 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

33 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 เฮาบอยากมีหมูคือโต กะฮูอยูวาเฮากับโตเปนหมูกัน เฮาบควร เตา ภูศิลป √

35 หนองบัวแดงแทงใจ ศร สินชัย X

36 น้ําตาหลนบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ X

37 สะไภโคราช ชันต นันทวสี X

38 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

39 อายหลายใจสิยายไปฝงลาว สาวฝงไทยคือเหงาใจแทเจา หญิงลี ศรีจุมพล √

40 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

42 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

43 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

45 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

46 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

47 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

48 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

49 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

50 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562001 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

3 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

4 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

5 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

6 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

7 เฮ็ดใจ ความฮักเฮาสองมันคือสิเปนไปบได ลําเพลิน วงศกร √

8 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

9 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

10 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

11 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว เบียร พรอมพงษ √

12 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

13 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

14 ลําร็อค เจาบมีใจ ยอมรับมาสานาง วาเจาบมีใจ ตรี ชัยณรงค √

15 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562003 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

3 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

4 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Bad Valentine 7
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5 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

6 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

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

8 เศษ จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไมควร Jetset'er √

9 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

10 รองไหคนเดียว ฉันเอง เลือกเปนคนแบบฉันเอง ใชชีวิต MUZU √

11 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

12 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

13 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

14 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

15 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

16 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

17 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

18 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

19 กอด (AIRPORT) ฉันไมรูวันนี้วาระยะทาง อาจจะทําให LOMOSONIC √

20 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

21 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

22 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

23 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

24 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

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

26 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

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

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

29 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

30 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

31 จําฉันไดหรือเปลา (ละคร Happy Birthdayคนที่เคยหวง กลายเปนหางเหิน อาย สรัชนา อภิสมัยมงคล √

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

33 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

34 เปลี่ยนไปแลว(Changed) ในวันที่ฉันและเธอหางไกล ในวันที่ฝน JEFF √

35 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

36 กําแพง x Polycat ถาเคยพบเจอ กําแพงที่ดูทั้งใหญและ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Polycat √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262002 ทําซ้ํา

วันที่วาง 17/01/2562 1 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

2 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

3 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

5 ผูชายหมาๆ แพรวพราว แสงทอง;เดนชัย วงศสามารถ X

6 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

7 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

8 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

9 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 ซางวา กิ๊ก รุงนภา X

11 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

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

13 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

14 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

15 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

17 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 เศษหนึ่งสวนเกิน เพชร สหรัตน;กวาง จิรพรรณ X

19 แพน็อค ตาร ตจว. X

20 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 เฮาบอยากมีหมูคือโต กะฮูอยูวาเฮากับโตเปนหมูกัน เฮาบควร เตา ภูศิลป √

22 3ปบตอบแชท(กินโดนโพดขาว) น้ําไวน ลอมเดช X

23 บายเบิ่ง ลําไย ไหทองคํา;แอม แอวสะออน X

24 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

25 ปลอยผัว ปอยฝาย มาลัยพร X

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ตั๊กแตน ชลดา √

27 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

28 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

29 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

30 บเลิกไดบ เพชร สหรัตน X

31 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

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

33 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

34 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

35 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

37 วาสนา คูแฝดโอเอ X

38 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงบิ๊กฮิต...โดนใจ
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39 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

40 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

41 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

42 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

43 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

44 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

45 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

46 อยูแบบนี้ไปนานๆ ฉันรู...ไมใชคนที่เธอฝนไว ฉันรู... เสถียร ทํามือ √

47 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

48 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

49 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

50 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262013 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/01/2562 1 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

2 ดี.เจ.เสียงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทิดา แกวบัวสาย √

3 ผูหญิงคนน้ี อยากอยากบอกซักนิด บอกใหคิดซักหนอย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

4 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

5 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน สุรสีห อิทธิกุล √

6 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

7 หัวใจสลาย ฮอทเปปเปอร X

8 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน มาลีวัลย เจมีนา √

9 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 เธอบอกใหลืม เธอมาบอกลา บอกให บุปผา ธรรมบุตร √

11 คนไมมีวาสนา ฉันมันไมมีวาสนา ขอเธอนั้นอยา ชรัส เฟองอารมย √

12 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

13 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

14 สื่อรัก ไฟลท 787 X

15 ยอมจํานน ใครบางคนที่บนฟา ขีดมาแลว สุรสีห อิทธิกุล √

16 ฝนสลาย ฮอทเปปเปอร X

17 นิยายรักจากกอนเมฆ แตกอนเปนเด็กนอย เมฆลอย คลอยผาน พ.ญ.พันทิวา สันรัชตานันท √

18 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน √

19 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก เพชร โอสถานุเคราะห √

20 เชิ้ตแขนยาว-ไทสีเทา ปากซอยสิบหาผานมา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

21 ยากจะหักใจลืม หักใจลืมเขาไดอยางไร ฮอทเปปเปอร X

22 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว นันทิดา แกวบัวสาย √

23 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

24 กระจกเงา คิดๆ แลวไมรูทําไม สมประสงค สิงหวนวัฒน √

25 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

26 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

27 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

28 ดี.เจ.เสียงใส (พูด) สวัสดีครับทาน นันทิดา แกวบัวสาย √

29 ผูชายเฉิ่ม..เฉิ่ม ที่จริงแลวเธอคงจะไดยิน ทูน หิรัญทรัพย √

30 ออนซอม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได สามารถ พยัคฆอรุณ √

31 ทิงนองนอย เราสนุกสนานหนางานเมื่อไร นกแล √

32 สบายดีหรือเปลา สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู เอ็กซ วาย แซด √

33 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

34 เอาไปเลย เอาไปเลย เอาไป เอาไปเอาไปไดเลย ไมโคร √

35 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

36 แทนคํานั้น อยากจะมีคําพูดสักคํา วสันต โชติกุล √

37 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

38 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

39 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

40 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

41 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

42 ฉันมาไกล ฉันมาไกล มาไกลเหลือเกิน ไมเคิล หวอง √

43 นิยาย ก็เปนเพียงแคคนที่คนหาทางเดิน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

44 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

45 เปนอยางงี้ตั้งแตเกิดเลย ใครเปนอยางเรา คงตองรูวา นูโว X

46 ที่เกาที่ฉันยืน ตอจากวันนี้ สิ่งที่เคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

47 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

48 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

50 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262011 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/01/2562 1 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

2 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

3 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

4 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

5 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ร็อกฮิตเจ็บลึก
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ชื่อศิลปน
รวมเพลง ฮิตดังฝงใจ
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6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

8 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

9 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

10 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

11 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

12 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

13 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

14 ทั้งที่ผิดก็ยังรัก (ล.เงาใจ) เธอไมใชคนที่ควรรักเลย เธอไมใชคนที่ AB NORMAL √

15 ภาพทรงจํา Mahafather X

16 ขอ ทุกขทรมาน อยูกับความเหงา PARADOX √

17 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

18 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

19 ปลิดปลิว จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังตองเสียน้ําตา BODYSLAM;เมธี Labanoon √

20 อยาลอเลน คําเรื่อยเปอยก็เหนื่อยใจทุกคน สับสน หนุม กะลา √

21 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

22 น้ําทวมปาก อยากดึงมือ มือของเธอ เขามาหา จัสติน ผองอําไพ √

23 พูดผานกําแพง คนบางคนเฝาบอกบางคํา พยายามใหเธอ ปน Basher √

24 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชัดเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

25 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

26 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

27 เจ็บที่ตองรู เหมือนวามีบางอยางที่ขาดหาย THE MOUSSES √

28 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

29 Loop ทําไมแคหนึ่งนาทีกับความรักที่ตองเจ็บปวด Tabasco √

30 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

31 คําถามซึ่งไรคนตอบ ฉันรูดี ทําไมทองฟายามเชา กลับดูมืด GETSUNOVA √

32 ทําไดเพียง นานกวาจะทําใจ กวาจะเรียนรูมันอยางไร 25 Hours X

33 ไมเคยจากไปจริงๆ Blue Shade X

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

35 ดวยดี หากเธอยังหลบตา หากไมยอมจะรับฟง The Black Nails √

36 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

37 ภาพติดตา เมื่อวันที่เราตางบอกรักกัน ในความ Sweet Mullet √

38 เหงายิ่งกวาเหงา ชีวิตฉันเคยดีกวานี้ ตอนนี้เหมือนแสง Retrospect √

39 เรื่องจริงหรือนิยาย เธอเปนอีกคนที่ทําลาย หรือเปนสักคนที่ S.D.F √

40 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

41 ไมมีใครพูดคําวาเพื่อนไดเจ็บเทาเธอ มีความสุขไดเพราะเธอแลวรูสึกเศรา พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

42 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

43 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

44 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

45 รับไดไหม เธอ คนที่ดีพรอม วันนี้เธอยอมทุกอยาง จิรศักดิ์ ปานพุม √

46 ปากดี จากวันนี้...เธอจะไมเห็นหนา POTATO √

47 เกินตัว ไมใชไมรูวาตองเจ็บ แตฉันมันเก็บ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

48 เกิดมาแครักกัน และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป Big Ass √

49 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ BODYSLAM √

50 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

เผยแพร/

ไหมไทย ใจตะวัน ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0262005 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

วันที่วาง 24/01/2562 2 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

3 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

5 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

7 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

9 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 นางฟาหรือยาพิษ ไหมไทย หัวใจศิลป X

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 ทนบไหวทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป X

13 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

15 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 ใจบมักดี ตั้งแตวันที่เธอเดินจากหัวใจ บมีไผ ไหมไทย ใจตะวัน √

17 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 หัวใจยอมใหตั๋ว ไหมไทย หัวใจศิลป X

19 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 สุดทายอายส่ํางัว ไหมไทย หัวใจศิลป X

21 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

23 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

25 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ไผ พงศธร-
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26 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

27 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

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

30 แฟนเลือนสะเทือนใจ ลมพัดทิวไผ ปลิวไสวปลายไผ ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร X

31 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 เห็นเธอที่เยอรมัน ไหมไทย อุไรพร X

33 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 ดาวเคียงเดือน ไหมไทย อุไรพร X

35 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

37 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบสี่กุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

39 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

41 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

43 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

45 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 เสียงครวญจากน้ําคาง ฮักของอาย คือจังน้ําคางยามขอนสิแจง ไหมไทย ใจตะวัน √

47 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ความจําเรื่องเจา เปนจังใดนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

49 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262004 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/01/2562 1 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

2 คูคอง กอง หวยไร X

3 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

5 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

6 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;เอ มหาหิงค X

8 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

9 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

10 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

11 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

12 ปลอยน้ําใสนานอง เพชร สหรัตน;แพรวพราว แสงทอง X

13 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

14 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

15 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

16 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

17 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

18 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

19 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

21 รั้วของชาติ สิขาดใจ ตาร ตจว. X

22 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

23 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 โทรมา ณ บัดNOW หลิว อาราดา (อาจารียา) X

25 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

26 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

27 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

29 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

30 ฮักเจาจนตาย เพชร สหรัตน X

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

32 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

34 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

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

36 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

37 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

38 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

40 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

41 น้ําตาบักหนาโง เดนชัย วงศสามารถ X

42 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

43 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

44 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

45 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงฮิตมหาศาล

TRACK ชื่อเพลง

หนา 11/15



46 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

47 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

49 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262005 ทําซ้ํา

วันที่วาง 24/01/2562 1 เปนโสดทําไม เปนโสดทําไม อยูไปใหเศราเหงาทรวง อี๊ด (FLY) √

2 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเปนอํานาจ อี๊ด (FLY) √

3 ไอหนุมตูเพลง ผมจีบสาวไมเกง ตองใชตูเพลงเปนสื่อ อี๊ด (FLY) √

4 ขี่เกงอยาลืมเกวียน เห็นดาวเคียงเดือน อี๊ด (FLY) √

5 ขาดคนหุงขาว บานพี่ขาดคนหุงขาว อี๊ด (FLY) √

6 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา อี๊ด (FLY) √

7 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา อี๊ด (FLY) √

8 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ อี๊ด (FLY) X

9 ลานเทสะเทือน เสียงลมพัดตึงเคลาคลึง อี๊ด (FLY) √

10 เผลอใจรัก เผลอใจใฝปองจึงหมองหมน อี๊ด (FLY) X

11 ทุงรางนางลืม มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา อี๊ด (FLY) X

12 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา อี๊ด (FLY) √

13 โชคดีที่รัก ลาจําลาแมดอกฟาขวัญใจคนจน อี๊ด (FLY) √

14 เขาเวรรอ ไปโดนเขาหลอกอีกแลว อี๊ด (FLY) √

15 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ อี๊ด (FLY) √

16 ทหารพิการรัก ฉันเองตองถูกญาติเธอกีดกัน อี๊ด (FLY) X

17 กิ่งทองใบหยก สุขจริงนะกิ่งทอง อี๊ด (FLY) X

18 วิวาหน้ําตา หยดหนึ่งน้ําสังขที่ไหลหลั่งมา อี๊ด (FLY) X

19 ใจจะขาด มองหนาตางขางบานเมื่อวานเขามีงาน อี๊ด (FLY) √

20 ใชแลวซิ ใชแลวซิก็พี่มันจนนองจึงไมแล อี๊ด (FLY) X

21 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี อี๊ด (FLY) √

22 น้ําทวม น้ําทวมนองวาดีกวาฝนแลง อี๊ด (FLY) X

23 ในฝน หากฝนวาฉันและเธอ ละเมอความรัก อี๊ด (FLY) X

24 บัวตูมบัวบาน ลงเรือนอยลอยวน อี๊ด (FLY) X

25 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได อี๊ด (FLY) X

26 เสียงขลุยเรียกนาง เสียงขลุยครวญหวนมา อี๊ด (FLY) X

27 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง อี๊ด (FLY) X

28 ลาสาวแมกลอง สิ้นแสงดาวดุเหวาเรารอง อี๊ด (FLY) X

29 ฮักสาวขอนแกน ไปทั่วแควนแดนอิสาน อี๊ด (FLY) X

30 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน อี๊ด (FLY) √

31 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง อี๊ด (FLY) √

32 น้ําลงเดือนยี่ ยางเดือนสิบเอ็ดน้ําเริ่มไหลนอง อี๊ด (FLY) X

33 นางรอง นางรองเจิ่งรินไหลนองทองนา อี๊ด (FLY) √

34 น้ํานิ่งไหลลึก นั่นอะไรๆนะนั่นอะไร อี๊ด (FLY) X

35 ฝนเดือนหก ยางเขาเดือนหกฝนก็ตกพรําพรํา อี๊ด (FLY) X

36 ฮักกันบได เธอลูกเสี่ยเฮง ฉันเปนเพียง อี๊ด (FLY) √

37 สาวสวนแตง สาวสวนแตงแหงเมืองสุพรรณ อี๊ด (FLY) √

38 เพราะคุณคนเดียว คุณคนเดียว...เพราะคุณคนเดียว อี๊ด (FLY) √

39 แมแตงรมใบ สวยจริงนะนองสาวผิวขาวเหมือนกับ อี๊ด (FLY) X

40 บานใกลเรือนเคียง บานเรือนเคียงกันแอบมอง อี๊ด (FLY) √

41 อยากรูใจเธอ อยากรูนักเออวาใจของเธอทําดวยอะไร อี๊ด (FLY) X

42 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน อี๊ด (FLY) X

43 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร อี๊ด (FLY) √

44 มองทําไม มองทําไมไมรักแลวมองทําไม อี๊ด (FLY) √

45 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให เจาใชไหม อี๊ด (FLY) √

46 ขาดเงินขาดรัก พี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงพี่เปนแผล อี๊ด (FLY) √

47 เมียไมมาเมียไมมี เมียมีเมียพี่ตองมานี่เมียไมมา อี๊ด (FLY) X

48 รักคนชื่อนอย ผมหลงรักคนผูหญิงชื่อนอย อี๊ด (FLY) √

49 เหลาจา ในโลกนี้ไมมีหัวใจใครแนนอน อี๊ด (FLY) √

50 ฉันทนาที่รัก ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน อี๊ด (FLY) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562005 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/01/2562 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 149.6 ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ BODYSLAM √

3 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

4 ทฤษฎีวัคซีน บนกองความฝน บนความปวดราว และรอยน้ําตา BODYSLAM √

5 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

6 ไมแกตาย ถึงวันหนึ่ง ไมมีใครจะคานเวลา ตอง BODYSLAM;Joey boy √

7 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

8 แสงสวรรค แสงทองสองนภา ใจที่ออนลากลับมาตื่น BODYSLAM √

9 เชาที่ดวงอาทิตยไมเคยสองแสง เชาที่ดวงอาทิตยไมเคยสองแสง เพียง BODYSLAM √

10 ผักบุงลอยฟา ไร แรง ตานทาน ฝน ความจริงที่โหดราย BODYSLAM;ฟกกลิ้ง ฮีโร √

11 ความหมาย เอื้อมควา เก็บดวงดาวหมดฟา ครอบครอง BODYSLAM √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงเฉพาะกิจ อี๊ด ฟลาย

TRACK

วิชาตัวเบา
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 12/15



เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262010 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/01/2562 1 นี่แหละความรัก (This is Love) เหมือนวาโลกหมุนเร็วทั้งที่ไมมีอะไร เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

3 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

4 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

5 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

6 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

7 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

9 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

10 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

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

12 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

13 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

14 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

15 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

16 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

17 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

18 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

20 กอนฤดูฝน The TOYS X

21 รองเทาเกา I OLD STUFF TATTOO COLOUR X

22 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

23 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

24 จบไมพรอมกัน เธอไดเดินเลยจุดนั้นไป ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

25 ใครเจ็บกวา ETC X

26 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

27 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

28 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

29 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

30 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

31 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

32 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

33 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

34 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

35 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

36 ใหไปไมเคยพอ ไมไดเตรียมตัวไวเพื่อรอวันนั้น Cookie Cutter √

37 คืนสุดทาย PARATA X

38 ผูตองหา x Labanoon แคตัวคนเดียว ไมตายละมั้ง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);LABANOON √

39 บทสุดทาย ตางก็เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหูหลับตา Bankk Ca$h;DA endorphine √

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

41 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

42 ฉันคนเดียวที่รู Musketeers X

43 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

44 ภักดี Polycat X

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

46 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

47 ตราบชีวิตจะหาไม (Acoustic Version) ชาติ สุชาติ (The Voice) X

48 เหตุผลของการจากลา รูดีวาตองจบ รูดีวาตองจาก หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

49 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

50 สบายดีหรือเปลา 2017 สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู Thaitanium X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262014 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/01/2562 1 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

2 Medley ดวยรักและปลาทู+ก็ใครมันจะไปรู+สุดสุดไปเลย แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข;KLEAR √

3 ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน;ออย แสงศิลป X

4 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

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

6 นองคือที่เหงา เขาคือที่รัก ขอพื่นที่ใจลี้ภัยความเหงาจั๊กคราวไดบ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

8 เศษหนึ่งสวนเกิน เพชร สหรัตน;กวาง จิรพรรณ X

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

10 ใจหลนที่งานเล้ียง แลวก็มาถึงชวงเวลา ที่เปนไฮไลท มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

12 ปลอยน้ําใสนานอง เพชร สหรัตน;แพรวพราว แสงทอง X

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

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

15 อายมีเขาแตเจามีอาย เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

16 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด ภู ศรีวิไล;มด อุบลมณี √

17 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เสถียร ทํามือ;ตั๊กแตน ชลดา √

18 ฮักนองคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ ออนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตาย อรทัย √

ฮิตมหาชน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ลูกทุงคูฮิตคูรอง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 13/15



19 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

20 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

21 คารม เพชร สหรัตน;บัวผัน ทังโส X

22 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

23 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

25 นองยานลิฟตหนีบ โอโอโฮะโอละหนอ...โอโอละหนอ... ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

26 สาธุเดอ..ขอใหเธอเปนคูแท ฮูบผูสาวกอนมาพบเจาวันนี้ อายไป มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

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

28 ผัวค้ําเมียคูณ ญ.เวาเรื่องผัวมาเอือมระอาเทิงเปด สมบูรณ ปากไฟ;ลํายอง หนองหินหาว √

29 ตมยําลําซิ่ง (ละครตมยําลําซิ่ง) เดอ นาง เดอ เดอ นาง เดอ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ);อารยา เอ ฮารเกต √

30 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไหมไทย ใจตะวัน;รัชนก ศรีโลพันธุ √

31 อายสวนยางนางสวนออย ช.สาวไรออยมายืนคอยไผนอหรือคอยแฟน ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

32 หนุมรถไถ-สาวไรออย ช.หัวใจไอหนุมรถไถ พี่จอดเอาไว ไมค ภิรมยพร;หนิม คนึงพิมพ √

33 คนไกลเบอรเกา โทรหา...คนดีที่อยูบานเรา ดวยเบอรโทร พลพล;ตาย อรทัย √

34 ลืมเขาเถิดหัวใจ ละมีทางเดียวที่ทําได นั่นกะคือทําใจ มด อุบลมณี;กานตอง ทุงเงิน √

35 ขอหอมกอนแตง นานนับป ที่พี่หนี จากบานมา คิดเห็น มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

36 เรารูกันอยูสองคน เรารูกันอยูสองคน สองคนเทานั้น เทห อุเทน พรหมมินทร;พรชิตา ณ สงขลา √

37 สัญญา สาบาน (ล.ซิทคอม หมัดเด็ดเสียงทองหัวใจที่เตนอยูตอนนี้ จะกี่ปก็ยังรัก ไผ พงศธร ศรีจันทร;ตั๊กแตน ชลดา √

38 โปรดติดตามตอนตอไป ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยังไมหมดนะครับ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);อาภาพร นครสวรรค √

39 ทหารเรือออนรัก ชะโอแมคุณบุญเหลือ ทฤษฎี สหวงษ (ปอ);หยาดทิพย ราชปาล √

40 รักกันนะ รักกันๆๆนะ...รักกันๆๆนะ...เรารักกันนะ ไอซ ศรัณยู;เปาวลี พรพิมล √

41 แมไมวา ช.รูวาแมเปนหวง แตอยากจะชวนนอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ญาญาญิ๋ง √

42 คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน (ล.สะใภไรฯญ.ผูชายอิหยัง เสาะหาสาระบได ออฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ;เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 พอปานกัน ช.ปากขึ้นสิหนีสิหนีจมขึ้นละสิหนีสิหนี ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

44 คนบานเอง โอเอย...ชะชิไช ชะชิไช คนบานเอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตั๊กแตน ชลดา √

45 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

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

47 กรุณามาเปนแฟน พี่จีบไดไหมนองสาว พี่ถามจริง กลวย แสตมป;รัชนก ศรีโลพันธุ √

48 ไมอยากครับผม ญ.หวัดดีจาพอรูปหลอ ช.ดีครับผม จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);อาภาพร นครสวรรค √

49 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ บิว พงคพิพัฒน คงนาค;เอิรน สุรัตนติกานต( √

50 ขอบคุณเธอที่ใหใจ ช.บอกเธอไดเลยวาเคยถอดใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท);ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262007 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/01/2562 1 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

4 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

5 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

6 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

8 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

9 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

10 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

11 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

12 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

14 บแมนบฮัก แซ็ค ชุมแพ X

15 เฮาบอยากมีหมูคือโต กะฮูอยูวาเฮากับโตเปนหมูกัน เฮาบควร เตา ภูศิลป √

16 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

17 ตัวเลือกสุดทาย คงสิบเปนหยังถายังสิยืนอยูตรงนี้ เนส พรอํานาจ X

18 นองเสียอายไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

21 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

22 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

23 ฉันยังรักเธอ เตย อภิวัฒน;ยุงยิ่ง กนกนันทน X

24 บพอตาย ออยเลอร X

25 อยากใหเจาชู แอม ศรนรินทร X

26 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

27 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

28 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

29 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

30 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

32 แอลกอฮอลลางใจ ตาร ตจว. X

33 อยาวาเถาะ กิ๊ก รุงนภา X

34 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

35 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

36 เมื่อยมอย(เหนื่อยลา) เนส พรอํานาจ X

37 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

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

รวมเพลงดัง อีสานขวัญใจมหาชน
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39 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

40 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

41 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

42 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

44 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

46 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

47 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

48 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

50 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262006 ทําซ้ํา

วันที่วาง 31/01/2562 1 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

2 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

4 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

6 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

7 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

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

9 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 วอนนางนอน จินตหรา พูนลาภ X

11 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

12 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

13 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

14 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ไมรูไมผิด จินตหรา พูนลาภ X

16 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

17 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

18 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

19 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ X

21 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

22 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

23 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

24 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

26 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

27 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

28 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

29 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

30 น้ําตาสาววาริน สาววารินวันนี้ตองกินน้ําตา จินตหรา พูนลาภ X

31 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

32 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

33 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

34 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 ลําดวนตําใจ หอมดอกลําดวน ชวนให จินตหรา พูนลาภ X

36 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

37 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

38 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

39 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมือง จินตหรา พูนลาภ X

41 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

42 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

43 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

44 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

45 รักสลายดอกฝายบาน งานดอกฝายเมืองเลย จินตหรา พูนลาภ X

46 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

47 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

48 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

49 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ X

ลูกทุง 5 สาวเสียงเสนห
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