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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262131 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/06/2562 1 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

2 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

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

5 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

6 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

7 ความรักกําลังทํางาน ความหางไกลไมใชหางกัน เสถียร ทํามือ √

8 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

9 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

10 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

11 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

12 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

13 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

14 คูคอง กอง หวยไร X

15 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

16 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

17 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

19 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

20 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

22 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

23 ตองฮักใหสุดใจ ปอปป ปรัชญาลักษณ X

24 ทวงรักฝากลม ใบเฟรน ไมคทองคํา X

25 ฝนวามีแฟน นัท มาลิสา X

26 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

28 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

29 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

30 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

31 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

32 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

33 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม เธอเคยฟงคําที่เธอเองพูดไปบางไหม ตั๊กแตน ชลดา √

35 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

37 พรุงนี้ฉันจะเปนสาว พรุงนี้ฉันจะเปนสาว เปาวลี พรพิมล √

38 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

39 นางกวักมหาเสนห โอมปูเจาเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว ไมค ภิรมยพร √

40 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

42 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

43 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

44 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

45 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

46 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

47 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

49 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

50 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262129 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/06/2562 1 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

2 ฮักแทแมมึงติ เตะ ตระกูลตอ;วี พนมภูไท X

3 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

4 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

5 คาคอ ฐา ขนิษ X

6 นองงายกับอายผูเดียว ลําไย ไหทองคํา X

7 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

8 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

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

ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน
ลูกทุงเพลงดัง...รางวัลเกียรติยศ

TRACK

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ไทบานฮิตเกรด A

TRACK

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

หนา 1/15



10 จบเกมส บอย พนมไพร X

11 มันแปลวาฮัก ไผวาโงไผวาบเจียมตัว...กะสาง ตรี ชัยณรงค √

12 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

13 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

14 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

15 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

16 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

17 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

18 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

19 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

20 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

21 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

22 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

23 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

24 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

25 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

27 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

28 บเปนหยัง กอง หวยไร X

29 แพน็อค ตาร ตจว. X

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

31 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

33 บอกเลิกบกลา บอกลาบได คะแนน นัจนันท X

34 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

35 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

36 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

37 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

38 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

39 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

40 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

41 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

42 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

43 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

44 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

45 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

47 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

48 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

49 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

50 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262138 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/06/2562 1 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

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

3 บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ X

4 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

5 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

6 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

7 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

8 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

9 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

10 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

11 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

12 ทั้งใหญทั้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

13 มักหลายสาวขายขาวปุน จีเหลิน สายหมอบ X

14 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

15 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

16 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

17 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

18 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

20 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

21 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

22 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

23 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

25 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

26 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

27 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

28 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

29 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง อีสาน ฮิต จวด จวด

TRACK

หนา 2/15



30 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

31 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

32 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

33 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

34 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

36 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

37 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

39 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

40 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

41 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

42 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

43 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

44 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

45 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

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

48 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

49 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

50 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

51 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

52 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

53 บทเรียนราคาถึก เนย ภัสวรรณ X

54 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

55 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

56 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

57 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

58 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

59 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

60 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

61 อยากมีแฟนเปนโหล ดาหลา ธัญญาพร X

62 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

63 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

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

65 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

66 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

67 หัวหนาผูบาวแนว อยากเปนแฟนนองหลาแตหนาตา  บให ศร สินชัย √

68 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

69 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

70 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

71 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

72 เตยลาหนาเฟส กุง สุภาพร สายรักษ X

73 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

74 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

75 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาสั่ง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

76 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

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

78 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

79 จุดเทียนเวียนวน จุดเทียนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอย รวมศิลปน √

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

เผยแพร/

แดง จิตกร ทําซ้ํา

รหัสปก CD GX0262136 1 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

วันที่วาง 06/06/2562 2 มนตรัก ต.จ.ว. เมื่อแลงวางบ อายขอพอหนาจักหนอย แดง จิตกร X

3 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

4 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด แดง จิตกร X

5 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

6 ขอเปนอะไหลรัก แดง จิตกร X

7 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

8 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ แดง จิตกร X

9 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

10 หวงเจาสาวโรงงาน แดง จิตกร X

11 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

12 คึดฮอดบานเฮาเนาะ แดง จิตกร X

13 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

14 พายรักที่ลํานางรอง แดง จิตกร X

15 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

16 บอกกับเขาวา...ข้ีเมาโทรมา แดง จิตกร X

17 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

18 น้ําตาหนาดาน น้ําตาหนาดาน บหยั่งเจาของอยากอาย แดง จิตกร X

19 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
ลูกทุงคูฮิต มนตแคน แกนคูน - 

หนา 3/15



20 งามขามป แดง จิตกร X

21 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

22 ถูกกั๊กใหเปนกิ๊ก แดง จิตกร X

23 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

24 วี.ไอ.พี.รานลาบ แดง จิตกร X

25 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาที มนตแคน แกนคูน √

26 ผาเหลาผารัก ยังจําไดไหมผูชายหนาตาแหลๆ แดง จิตกร X

27 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

28 บอกอายไดบ ไผหนอใจดํา มาทําใหนองเสียใจ แดง จิตกร X

29 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

30 สุขสันตวันคิดฮอด แดง จิตกร X

31 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

32 สาว 3 G แดง จิตกร X

33 แท็กซี่แฟนทิ้ง คนขับแท็กซี่ก็มีน้ําตา อกหักรักลาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

34 สักวาหนาหนาว แดง จิตกร X

35 สัญญาขี้ถานไฟ หลังงานปใหมเจาหายไปพรอมรถผาปา มนตแคน แกนคูน √

36 สักวาหนาบขาว แดง จิตกร X

37 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

38 ฝากเพลงถึงคนทางบาน แดง จิตกร X

39 อยากเมือบานเฮาเด เลิกงานยามแลงตะเว็นแดงลับดง มนตแคน แกนคูน √

40 สาวสาลืมสรภัญญ แดง จิตกร X

41 แด..คนที่อายฮัก คนต้ังใจทิ้งเสียใจบจริงดอกสาว มนตแคน แกนคูน √

42 ฮักนองไดสองเมา ตั้งแตเปนบาวอายเคยเมาเหลาสองเทื่อ แดง จิตกร X

43 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

44 ใหอายมักสาเนาะ แดง จิตกร X

45 แฟนอายไปดี แฟนจาอายขอลากอน ฝากคําอวยพร มนตแคน แกนคูน √

46 พี่แดงคนเดิม แดง จิตกร X

47 ขอนางเปนยางลบ จากและจบแตยังลบไมจาง ภาพความหลัง มนตแคน แกนคูน √

48 ขอตายดวยไมหนาสาม แดง จิตกร X

49 น้ําตาอีกแบบหนึ่ง อายบฮูดอกเหลา คนนั้นนะฮักนอง มนตแคน แกนคูน √

50 หาเจอแตเธอบฮัก แดง จิตกร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262132 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/06/2562 1 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 นักเดินทาง (โฆษณาเปปซี่) ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

3 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

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

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

6 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

8 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

9 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

10 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

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

12 รูยัง ตน ธนษิต X

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

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

15 ทําไมตองรักเธอ (Romantic Versionญ.บอกดาวในทุกค่ําคืน วาขอใหตื่น พิยะดา หาชัยภูมิ;Remember √

16 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ POTATO √

17 แคไดเปนคนสุดทายที่เธอคิดถึง Pause X

18 รถไฟ PLEASE TATTOO COLOUR X

19 อยากใหอยูตรงนี้ แม็กซ เจนมานะ X

20 เปนเพราะฝน Polycat X

21 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

22 เรื่องระหวางทาง หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แตนอยคน ลุลา;ชาติ สุชาติ (The Voice) √

23 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

24 149.6 ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ BODYSLAM √

25 คิดฮอดบาน คิดฮอดบาน เฮือนซานที่เฮาเคยอยู Sir Poppa Lot;เตะ ตระกูลตอ √

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

27 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

28 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

29 เขียนในใจ รองในเพลง แมไมรูวาเธออยูที่ไหน ฉันก็ยัง DA endorphine √

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

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

32 หากค่ําคืน ลัลลา...มองที่หนาตางถนนและรานริมทาง The Dai Dai √

33 อยากใหเธอลอง Musketeers X

34 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

35 Sticker ใครตอใครเคาเตือนประจํา ขับรถสีดํา BODYSLAM √

36 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

37 มีแตคําวารัก หนึ่งคนที่คอยมองเธออยูตรงนี้ หนึ่งคํา NOS √

38 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

39 เอาไงดีวา MARC TATCHAPON;LAZYLOXY X

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมฮิตเพลงดัง ฟงเพลิน...เดินทาง
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40 มามาบอก เพียงแรกพบ เพียงสบตา คุณยิ้มมา แอมมี่ The bottom blues √

41 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

42 Oh Baby ความรูสึกตอนนี้ ชั้นนะชางโชคดี Jetset'er √

43 นิดนึง เคยไดยินมาวา ความรักทําใหคนเราตาบอด พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

44 หอมปากหอมคอ อยากชวนใหเธอมาหอมปากหอมคอ วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

45 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

46 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

47 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

48 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

49 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

50 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262140 ทําซ้ํา

วันที่วาง 06/06/2562 1 ผิดหรือที่รักเธอ ใหม เจริญปุระ X

2 ถาเลือกได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

3 ใจสีเทา เจมส จิรายุ X

4 กอด กัน นภัทร X

5 สักวัน (ละครเมียนอย) คอยตะวันสีทองจะสองมา Wonderframe √

6 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

7 ยายายา มาริโอ เมาเรอ X

8 ทางเดินแหงรัก (ล.นางสาวไมจํากัดนามสกุลก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

9 เนื้อคู เนื้อคู ฉันยังไมเกิดซักที และดู บอย Peacemaker √

10 ความหมาย (ล.พรหมไมไดลิขิต) ถารักคือการใหไป เหมือนที่เคยมีใครบอก ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

11 เทาไหรไมจํา (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

13 ผิดเพราะรัก (ละครชิงชัง) เคยไดยินวา ความรักคือ สิ่งที่มีพลัง กิ่ง เหมือนแพร √

14 หนึ่งคําที่ลนใจ(ล.มายาตวัน) เคยมองแคเพียงไกลๆ ทําไดแคเพียง พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหวา) √

15 ที่รัก ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

16 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...(ล.รักออกอากาศคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) √

17 รักดีๆไมมีขาย (ละครรักเกิดในตลาดสดรับไหมครับ ความรักดีๆที่ไมมีขาย โจก SO COOL √

18 หัวใจตรงกัน (ละครสูตรเสนหา) อยากมีสักคนที่อยูดูแลกัน ตอบโจทย ฟาเรนไฮธ √

19 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

20 แบบไหนที่เธอรัก (ละครเงารักลวงใจ)จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน ZEAL √

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

22 ผูหญิงโงๆที่ยอมเธองายๆ(ละครเมียแตงรูบางไหมฉันรักเธอมาก ใหเธอคนเดียว ปนัดดา เรืองวุฒิ √

23 เกิดเปนผูหญิง (ละครพิมมาลา) แตกอนไมคิดอะไร ไมคอยเขาใจสักที นิว นภัสสร ภูธรใจ √

24 ไมมีใครรักฉันไดเหมือนเธอ(ละคร365 ไดตื่นมาทุกๆเชา รูวาเรายังรักกัน นัท มีเรีย √

25 เพิ่งรูตัวเอง (ละครเงาพราย) กอนนั้นคําวาเหงาจับใจ อยูไหนก็ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

26 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

27 ทะเลสีดํา ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

28 อยากบอกรัก วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

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

30 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากที่เรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

31 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม (ล.เกมรายฯทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน Crescendo √

32 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

33 ทําเพื่อเธอ (ละครเงาพราย) ไมไดเกิดมามีทุกอยาง ไมไดเกิดมาดี วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

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

35 ถึงเธออีกคน (ละครปลาไหลปายแดง)คนหนึ่งคนจากกันไปแสนไกลไมไดเจอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

36 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจเหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Bowling √

37 คนที่ฉันบังเอิญมาเจอ (ละครสื่อรักชักใยฯมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นโดยไมรู จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

38 รักมากกวา (ละครทาสรัก) จะไมบอกวาฉันทําใจยินดีกับเธอได ปนัดดา เรืองวุฒิ;ตาร MR.TEAM √

39 ดั่งฝนฉันใด (ละครหัวใจรักขามภพ) ฟาดลบันดาลใหเรามาพบ เวทมนตฉันใด KLEAR √

40 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเราอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

41 ขอบคุณที่มีเธอ (ละคร365วันแหงรัก) ญ.จะไปทางไหนก็ไปอยางนี้ทุกวัน KLEAR;วสันต โชติกุล √

42 ที่รักหรือที่พัก (ละครลิขิตฟาชะตาดิน)มือเธอมาถูกฉัน ตั้งใจไหมไมรู ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

43 แคคําคําเดียว (ละครมาลัยสามชาย) เธอจะรูไหม ตรงนี้มีใครคนหนึ่ง สิ่งที่ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

44 ชองวาง (ละครคุณชายติดหรู คุณหนูติดดินจากคนที่ดูแตกตาง จากคนที่ดูไกลหาง ปนัดดา เรืองวุฒิ √

45 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

46 จะอยูตรงนี้จนวันสุดทาย(ล.หงสสะบัดลายความสัมพันธที่เกิดในวันที่ผาน ทําให AB NORMAL √

47 ใจกลางความรูสึกดีดี (ละครพริกกับเกลือแมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

48 หามใจไมอยู (ละครหงสสะบัดลาย) รูอยูเต็มหัวใจ วาควรรักใคร Bowling √

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

50 เพื่อนรวมทาง (ละครมหาชน The Seriesไมวาความฝนจะไกลซักเทาไหร ก็ไม บอย Peacemaker √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262142 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/06/2562 1 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

2 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

3 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

4 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

5 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

6 คาคอ ฐา ขนิษ X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลงละครฮิตเปนลาน ๆ 4

ที่สุดลูกทุง...เพลงฮิตโดนใจ
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7 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

8 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

9 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

11 ซังใจเจาของ ฝน ธนสุนทร X

12 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

13 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

15 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

16 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

17 จีบเลยไดไหม หลิว อาราดา (อาจารียา);สกายพาส X

18 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

19 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

20 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

21 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

22 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

23 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

24 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

25 ปดโทะ! หลิว อาราดา (อาจารียา) X

26 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

28 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

29 ผูหญิงก็ทิ้งเปน ดวงตา คงทอง X

30 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

31 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

32 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

33 วอนขอใหรอสี่ป สี่ปนะนอง ขอใหทอง...คําวารอ กิตติศักดิ์ ไชยชนะ (ตะ) √

34 โชวเบอรไมโชวใจ เห็นแตเบอรโชวคนโทรไมรูอยูไหน ดวงจันทร สุวรรณี √

35 ใจสารภาพ (ละครลิเก...ลิเก) แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

36 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

37 ยอมปนตนงิ้ว ก็รูวาเขาคนนั้น..สําคัญแคไหน ดวงตา คงทอง X

38 แพน็อค ตาร ตจว. X

39 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

41 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

42 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

43 นายรอยหนาลิฟต ทํางานแกรมมี่แตมีหนาที่เปนยาม ไมค ภิรมยพร √

44 กรุณาอยาเผลอใจ เขามาฮักอาย บอกจากใจวาบเปนหยัง ศิริพร อําไพพงษ √

45 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

46 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

47 หมั้นบมีมื้อแตง คนสาเบิ๋ดบานมื้ออายหมั้นกับนองปกลาย เวียง นฤมล X

48 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

50 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262064 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/06/2562 1 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

3 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

4 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

6 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

7 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

9 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

10 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

11 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

13 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

14 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

16 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

17 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

18 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

20 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

21 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

22 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

24 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

25 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

26 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา ไมค ภิรมยพร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ผูบาวอกหัก
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27 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

28 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

29 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

30 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

31 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

32 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

34 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

35 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

36 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

38 คนบมียี่หอ คนคืออาย เขาเอิ้นผูชาย บมียี่หอ ไมค ภิรมยพร √

39 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

40 กับคนนั้นถึงขั้นไหน คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน นิยามสัมพันธ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 แครดวยหรือนอง แครดวยหรือนองที่คนเขาปองนินทา มนตแคน แกนคูน √

42 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

44 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

45 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา เจมส จตุรงค √

46 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

47 น้ําตาผาเหลา อายยืนซึมเศรารูขาววาเขามาขอ ไมค ภิรมยพร √

48 เสียงแคนจากแมนชั่น ไดยินเสียงแคนดังลอยแลนมาจากแมนชั่น ไหมไทย ใจตะวัน √

49 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 เอิ้นกันวาแฟนอีกที ปดบัญชีชูเกา ขี้ฟายังไหลยวยหยาว ศร สินชัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262137 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/06/2562 1 ฮักแพงกันเดอ (รถแห) จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

2 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

3 อีหลารถแห ใหม พัชรี X

4 งัดถั่งงัด เตย อธิบดินทร X

5 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

6 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

7 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

8 บายเบิ่ง ลําไย ไหทองคํา;แอม แอวสะออน X

9 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

10 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

11 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

12 แคตั๋ว แม็คกี้ ฤทธิศร X

13 3 คอรดซอดแจง คูแฝดโอเอ X

14 บหลอก็บตาย มันกะไดส่ํานี้ ยังวามันไดส่ํานี้ เน็ค นฤพล √

15 มักสาวดาวเตน อายบแมนแฟนคลับนักรอง มาจอบสอง เจมส จตุรงค √

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

17 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

18 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

19 นางฟาขาดง แม็คกี้ ฤทธิศร X

20 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

21 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

23 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

24 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

25 อยากเปนเขยลาว คูแฝดโอเอ X

26 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

27 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

28 ดาวมหาลัย ฮัลโหล ดาวบลูกหลา คะ ปดเทอมแลว สาวมาด เมกะแดนซ X

29 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

30 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

31 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

32 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

34 สาวขายหวี มดแดง จิราพร X

35 ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง X

36 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

37 สาวลาดพราว สาวมาด เมกะแดนซ X

38 โด เร มี โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา หญิงลี ศรีจุมพล √

39 ครางชื่ออายแน ศรีจันทร วีสี;ตาร เพ็ญนภา แนบชิด X

40 สาวสะดิ้ง สาวสะดิ้ง ผูบาวซูนคิง เลยนอนสะเดิด พี สะเดิด √

41 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

42 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

43 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

44 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

45 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

46 สาวเกาหลี ผมซันสางหลาง คือจั่งแหนงไมไผ พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ลูกทุงรถแห 2019
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47 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

48 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาสั่ง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

50 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262141 ทําซ้ํา

วันที่วาง 13/06/2562 1 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

4 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

5 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

6 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

7 คําขอคนเจ็บ สงกรานต รังสรรค X

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

9 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

10 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

11 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

12 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

13 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

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

15 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

16 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

17 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

18 กอนฤดูฝน The TOYS X

19 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

20 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

21 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

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

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

24 Sky ครั้งหนึ่ง เหนื่อยลา แตวาไมถอดใจ คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน √

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

26 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

27 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

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

29 คิดไปเอง หางไกล จากที่คิดท่ีใฝฝน หยดนํ้าตา NOS √

30 ใครเจ็บกวา ETC X

31 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

32 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง มาตัง ระดับดาว √

33 ฝนตัวเองไมเปน นนท ธนนท X

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

35 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

36 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

37 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

38 ปลอยมือ(Cover) ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ JEFF วรกมล ซาเตอร √

39 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

40 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

41 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

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

44 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

45 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

47 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

48 เธอทําใหลมเปลี่ยนทิศ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวา COCKTAIL;เจง Big Ass √

49 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

50 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262134 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/06/2562 1 คิดถึง ทุกๆสิ่ง นั้นเปลี่ยนไป เมื่อตอนลืมตาขึ้น PALMY √

2 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

3 นิรันดร ก็ยังเปนคําถามอยู กี่ครั้งยังไมเขาใจ BODYSLAM;PALMY √

4 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

5 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

6 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

8 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

9 เสือสิ้นลาย ฟกกลิ้ง ฮีโร;P-Hot;YOUNGOHM X

10 คึกคะนอง (JOOX Exclusive) คึกคะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง ไมเคย จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา X

11 เอาไงดีวา MARC TATCHAPON;LAZYLOXY X

12 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

13 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
ฮิตปงดังมาราธอน

เพลงดังกําลังฮิต
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14 ภาพจํา (ล.รักไมลืม) จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ธนทัต ชัยอรรถ (แกงสม) √

15 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

16 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

17 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

18 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

19 ไบโพลาร(Bipolar) ความรักไดผานไป และวันพรุงนี้จะตอง จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา;ณัฐวุฒิ เจนมานะ √

20 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU;Urboy TJ √

21 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

22 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

23 หยุดทีไดไหม จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

24 ไมมีวันปลอยมือ ฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

25 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

26 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

27 คนไรตัวตน เฝาคอยดูเธอทุกวัน หวังใหเธอเห็น เหวยเหวย ฮัน √

28 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูวาเธอก็รูสึก และรูวาเธอจริงใจ ลุลา;Ben Bizzy √

29 กอนเชา สายตาของเธอหรือเปลา หรือรอยยิ้มที่ทําให บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

30 ความจริงแคในเมื่อวาน ตน ธนษิต X

31 รักเธอเทาที่เธอไมรัก รักเธอเทาที่เธอไมรัก รูสึกเทาที่เธอ แบมแบม The Voice √

32 ไมอยากเปนแบบนี้ ปดประตูและนั่งลงเพียงลําพังคนเดียว หญิง รฐา √

33 ปลอยมือ(Cover) ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ JEFF วรกมล ซาเตอร √

34 มีแตน้ําตา คิดถึงเขาอีกแลว ก็ไมรูครั้งที่เทา โอปอ ประพุทธ √

35 เกลียดความรัก บางที ก็ไมเขาใจ และบางที ก็ไมแนใจ จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

36 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา พิยะดา หาชัยภูมิ √

37 อยาไปแคร ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ);Silly B X

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

39 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

40 เพลงที่อยากบอกเธอ เก็บไวบอกวาเห็นหรือเปลา Daniel Didyasarin X

41 โรงเรียนเกา hip hop คือชีวิต This shit is now รอง ตุล ไวฑูรเกียรติ;ฟกกลิ้ง ฮีโร √

42 เปนหมา รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไมใชรอบแรกที่ นิ้งหนอง Pancake √

43 เจ็บเกินจะกลับไป จําไมไดเหรอ เธอบอกใหลืมกัน บอกฉัน ARM SONG √

44 ไมคุมเสี่ยง ควรรัก ฝากความหวัง วางความฝน SPF √

45 อารมณอางวาง ไมไดมาเพราะบังเอิญ แตฉันเดินมา วงอโศก √

46 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

47 เธอทําใหลมเปลี่ยนทิศ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวา COCKTAIL;เจง Big Ass √

48 ชีพจร ภูมิจิต X

49 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

50 Still Alive กับชีวิตกู ที่แมงตองฝาฟน กูเกิดมา Last Fight For Finish X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262065 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/06/2562 1 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

2 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

3 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

4 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

5 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

6 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

7 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

8 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

9 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

10 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง ชัยยา สานุวัฒน √

11 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

12 เกลียดความคิดถึง เวลาที่เจอเธอในสายไมชอบสักนิด โกไข √

13 กําลังคิดถึงเธออยู เพราะลอยอยูในสายลม เธอจึงมอง เดวิด อินธี √

14 สมองหมา ปญญาควาย ก็เลิกกันแลวคือคําที่เธอตอกย้ํามา กลวย แสตมป √

15 คนนาเบื่อกับคํานาเบื่อ รู วาบางทีเธอเองก็เซ็ง เรื่องที่ แสน (นากา) √

16 จากโตะขางดวยความหวังดี นั่นแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

17 นางฟาในวงเหลา ถูกเด็ดถูกดม ถูกเขาชมเหมือนดอกไม ไท ธนาวุฒิ √

18 นางฟาเปอนฝุน หอมเม็ดเหงื่อ จากเสื้อที่เธอสวมใส แชม แชมรัมย √

19 ฉันคิดถึงเธอ เธอคิดถึงเขา ตื่นนอนฉันโทรหาเธอ แลวเธอละ ดอน ปาละกุล √

20 สุดแตใจจะไขวควา เหมือนกําแพงถูกเขาปลอยราง ไท ธนาวุฒิ X

21 นางฟาหนาราม เก็บหอมและรอมริบ แชม แชมรัมย √

22 เก็บปากไวกินขาว กี่คนที่เธอ บอกรักดวยความมักงาย แสน (นากา) √

23 แฟน ไมใชรองเทา เธอจะกินสมตํา ฉันจะหม่ําขาวผัด เดวิด อินธี √

24 มั่นใจนะวายังโสด มั่นใจนะวายังโสด เด๋ียวจะมีคนโกรธ แชม แชมรัมย √

25 ถานองยังโสด ชื่ออะไร ยังไมตองบอกก็ได กลวย แสตมป √

26 ปลง อยางนี้มันตองปลง ปลง ปลง ไดแตปลง แสน (นากา) √

27 เซ็ง ใครบอกวารัก ใครบอกวาเหงา ไท ธนาวุฒิ √

28 ความรักเอายังไง วาออวาแอทอยชา วารักเธอเกินสิ่งใด กลวย แสตมป √

29 ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูถัวะ ดูแกทําฉันได อยูอยู แสน (นากา) √

30 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

31 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

32 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

33 ยังไมตายอีกหรือ ยังไมตายอีกเรอะ ถอยคําที่เธอทักทาย แชม แชมรัมย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลงไทร็อก ฮิตมาราธอน

หนา 9/15



34 ฝากบอกผูชายคนนั้นที ฉันเขาใจ วาเธออยากไปกับเขา ดอน ปาละกุล √

35 เรียนรามตามรัก (วอนพอขุน 2) กราบพอขุนราม ผมมาตามหารัก ชัย สานุวัฒน √

36 คําสัญญาที่หาดใหญ กอนจากกันไปเหลือไวเพียงคําสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

37 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ โกไข √

38 กุงแชน้ําตา กฎขอสิบสามของการมานั่งฟงเพลง แชม แชมรัมย √

39 หนีเสือมาเจอเธอ วันที่ฉันโดนทิ้งมา เธอชวยซับน้ําใสในตา กลวย แสตมป √

40 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

41 เรียกวาอะไร คงถึงเวลาที่ฉันตองถามใหแนใจ เดวิด อินธี √

42 ยิ่งบอยยิ่งดี ซื้อหวย หนึ่งเดือนไดลุนสองที แสน (นากา) √

43 ฟาสงมาฆา อยูลําพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน ไท ธนาวุฒิ √

44 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

45 หูหนวก ตาบอด ก็หลงไวเนื้อเชื่อใจตัวเธอตลอดมา กลวย แสตมป √

46 ไอ ซี ยู บอยๆที่ฉันตองรับสายแทนเธอโดยไม ดอน ปาละกุล √

47 เวนไวสักเบอร ชื่อคนที่เคยรัก ขึ้นมาที่หนาจอ อาจโทร นายสน √

48 หายไปไหนมาทั้งคืน รักทุกคํา มันฟงแลวดูดี รักทั้งป ดอน ปาละกุล √

49 โสดเมื่อไหรคอยมา ไมดีมั้ง เขาคนนั้นก็ยังอยู แสน (นากา) √

50 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262068 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/06/2562 1 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป โดม THE STAR 8 √

2 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลมมี่ √

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

4 เราถูกสรางมาเพื่อกันและกัน เธอถูกสรางมาเพื่อฉน ฉันถูกสรางมา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

5 ใหฉันดูแลเธอ (ละครผูใหญลีกับนางมาก็เปนคนธรรมดา ไมพิเศษ ก็เปนคนที่ รณเดช วงศาโรจน (แหนม) √

6 เธอทําใหฉันคิดถึงแตเธอ ทุกที เวลาจะไปไหน ทุกที ไมมีใคร ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE;ปรียวิศว นิลจุลกะ √

7 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน จิรากร สมพิทักษ (เอะ);วิน Potato √

8 กวาจักรวาล x Atom จะยอมนั่งจรวด ไปตรวจดาวอังคาร ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);ชนกันต รัตนอุดม √

9 น้ําผึ้งพระจันทร รักฉันรักเธอ และรูวาเธอรักฉัน จะมี Jetset'er √

10 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

11 ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) บอกฉันสักคําวาเธอทําไดอยางไร DA endorphine √

12 อาจจะเปนเธอ เปดประตูเจอเธอยืนถือประคองชอดอกไม KLEAR;POLYCAT √

13 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทุกทุกอยาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);25 Hours √

14 1 2 3 4 5 I LOVE YOU ก็ไมรูอะไร ทําใหเราตองผานมาพบ The Bottom Blues √

15 ที่รัก ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน √

16 ไมพูดก็เขาใจ (ล.ตะวันฉายในมานเมฆช.ทุกๆเชาที่ตื่นมา ฮัมเพลงเดิมซ้ําไปมา โต ศักดิ์สิทธิ์;คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

17 มันคือความรัก ฉันเองก็งง ไมเคยเปนแบบนี้เลย ลุลา √

18 เสียงของหัวใจ ไมใชเหงา ไมใชเผลอ ที่ฉันนั้น ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

19 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิตเรื่องบังเอิญหรือวา ใครเขียนขึ้นมา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

20 อาการรัก (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง) ใจมันลอยทั้งวัน นี่ฉันกําลังเปนอะไร ญาญา อุรัสยา เสปอรปนด √

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

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

23 จากนี้ไปจนนิรันดร แคไดมองตาเธอในวันนั้น จากที่เรา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

24 สองใจรวมกัน ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท;ภพธร สุนทรญาณกิจ √

25 รักเธอคนเดียวเทานั้น Cover เธอทําใหฉันเขาใจ ในคําวารักที่ เจมส จิรายุ √

26 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

27 ดวยรักและผูกพัน (New Ver.) หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

28 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

29 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

30 ที่สุดในโลก รูตัวหรือเปลาวาเธอโชคดี ที่เธอไดมี INSTINCT;ลุลา √

31 เมื่อไหรจะไดพบเธอ (ละครพรพรหมอลเวงจะเหตุเพราะอะไร ที่ทําใหฉัน ภูริต ภิรมยภักดี √

32 คุณและคุณเทานั้น เห็นใครๆเขาบอกวาคนนารักชอบเอาแตใจ แกงสม ธนทัต √

33 เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแหงขุนเขาเคยไมมีเหตุผลและเปนเหมือนไฟ ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

34 เธอคือหัวใจของฉัน อยูคนเดียวมานานกับความเหงาใจ นิก รณวีร เสรีรัตน √

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

36 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก KLEAR √

37 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

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

39 จิ๊กซอว (Jigsaw) ความนุมนวลและความออนโยนของเธอ คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

40 ความหวาน(Sweet)(ซีรีส U-Prince) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท) √

41 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี ลุลา √

42 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

43 อยากเปนคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ √

44 การเดินทางที่แสนพิเศษ ฉันเองก็ไมรู วาที่เปนอยู ที่เรา DA endorphine √

45 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

46 คนในฝน (ภาพยนตรรักแรกพบ) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป KLEAR √

47 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

48 รักคําเดียว รักคําเดียว ที่เปลี่ยนแปลงทุกทุกอยาง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);25 Hours √

49 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262190 ทําซ้ํา
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
เพลงรักพรหมลิขิต

ลูกทุงเพลงดัง ฟงลั่นทุง
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วันที่วาง 20/06/2562 1 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

4 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

5 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

6 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

7 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

8 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

11 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

12 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

13 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

14 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

15 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

16 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

18 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

19 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

20 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

21 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

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

23 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

24 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

25 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

26 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

27 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

28 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

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

31 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

32 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

33 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

34 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

35 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

36 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

37 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

39 แพน็อค ตาร ตจว. X

40 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 บตายอายคงบเซาเจ็บ ไอดิน อภินันท X

42 อยาโพสตหาเขาดูหลาย คะแนน นัจนันท X

43 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

44 วาสนา คูแฝดโอเอ X

45 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

46 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

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

48 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

49 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

เผยแพร/

วัน - เวลา - บอาจลบ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0562015 1 ดอกหญากลางเมืองใหญ ตาย อรทัย √

วันที่วาง 20/06/2562 2 บฮักบตองสงสาร หากอายบฮักกะบตองหนักใจดอก มนตแคน แกนคูน √

3 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ศิริพร อําไพพงษ √

4 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ กานตอง ทุงเงิน √

5 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา เบียร พรอมพงษ √

7 บอกใจยังไงดี กอนนั้น..ทุกหองหัวใจ มีผูอาศัย เสถียร ทํามือ √

11 ฮักมาแตชาติกอน เหมือนฮักมาจากชาติที่แลว ฮัก บ เวียง นฤมล √

12 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย เจมส จตุรงค √

13 แกมแดงแรงใจ จากใจสาวแกมแดง อายบมีเงินแตง หนิง ปทมา X

14 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ตน สม พฤกษา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262163 ทําซ้ํา

วันที่วาง 20/06/2562 1 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

3 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

4 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

6 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

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

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK
ตาย อรทัย บทเพลงของดอกหญา

ลูกทุงฮิต ติดใจมหาชน

หนา 11/15



8 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

10 บเปนหยัง กอง หวยไร X

11 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

12 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

16 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

17 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

19 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

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

22 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

24 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

25 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

27 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

28 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

30 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

31 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

32 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

33 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

34 ผูสาวขาเลาะ ลําไย ไหทองคํา X

35 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

36 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

37 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

38 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

39 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

40 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

42 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

43 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

44 กะฮักคือเกา บิ๊กไบด สายลํา X

45 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

46 สอยกลับมาเฮ็ดใหลืม ยามมีใจ เจากะเฮ็ดใหฮัก ยามเซาฮัก เสถียร ทํามือ √

47 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

49 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

50 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262066 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/06/2562 1 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

2 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

3 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

4 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

6 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

7 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

9 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

12 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

13 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

14 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

15 สอยกลับมาเฮ็ดใหลืม ยามมีใจ เจากะเฮ็ดใหฮัก ยามเซาฮัก เสถียร ทํามือ √

16 ไมเปนแบบนี้ไดไหม(Acoustic Versionถารูก็คงไมรัก ที่รักเพราะวาไมรู เปาวลี พรพิมล √

17 เคลียรกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

18 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

20 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

21 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

22 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

23 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

24 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

26 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

28 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

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

30 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

31 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
รวมฮิต ลูกทุงรักแสนเศรา...เคลาสา
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32 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

34 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

35 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

36 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

37 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

38 เริ่มที่เพื่อน..จบที่เพื่อน กินขาวกับเธอ เดินกับเธอ กลับบาน แพรวา พัชรี √

39 ยังไมตายอีกหรือ ยังไมตายอีกเรอะ ถอยคําที่เธอทักทาย แชม แชมรัมย √

40 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

43 เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูที่ฉัน ฉันไมใชคนเริ่ม แตหนีความผิดไมพน ตั๊กแตน ชลดา √

44 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

46 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

47 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

48 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

49 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

50 อยาเพิ่งทําใหเสียใจ บางทีโทรไปหาบอยจนอาจทําใหรําคาญ เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

นานาชาติ ทําซ้ํา

รหัสปก CD G0562020 1 ลูกสาวพระจันทรกับลูกชายพระอาทิตยสวัสดีคะเด็กๆ สําหรับนิทานชุดนี้ คณะผูพากย √

วันที่วาง 27/06/2562 2 พระจันทรจอมซน(นิทานประกอบเพลงเด็กๆ ชอบนิทานเรื่อง ลูกสาวพระจันทร คณะผูพากย √

3 ราหูอมจันทร(นิทานประกอบเพลง) เด็กๆ เคยไดยินคําวา ราหูอมจันทร คณะผูพากย √

4 หมีฟูวาดพระจันทร(นิทานประกอบเพลงนิทานเรื่องนี้ เปนนิทานเกาแกของ คณะผูพากย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262139 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/06/2562 1 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

2 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

3 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

4 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 อายแพเขาหรือเจาลําเอียง ไอดิน อภินันท X

6 ยานเขาซังอาย แพรวพราว แสงทอง X

7 น้ําตาบักหนาโง เดนชัย วงศสามารถ X

8 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

9 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน X

10 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

11 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

12 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

14 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

15 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

16 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

17 หนุมเมืองเพชร ไชโย ธนาวัฒน X

18 เสียดายอายบปก ไอดิน อภินันท X

19 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

20 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

22 ผัวสํารอง ไหมไทย หัวใจศิลป X

23 เมียสํารอง บัวผัน ทังโส X

24 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

25 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

28 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

29 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

30 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

31 มีคนรองไหยามอายกอดเขา บุญตา เมืองใหม X

32 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 อายมีเขาแตเจามีอาย เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

35 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สุภาพร √

36 รองูเขาฝน หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ งู รีบมาเขาฝน ดวงจันทร สุวรรณี √

37 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

38 จะขอก็รีบขอ แนหรือ พี่จา บอกวาจะมาขอหมั้น เปาวลี พรพิมล √

39 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

40 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

42 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

43 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

44 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
นิทานเพลงเด็ก ชุดนิทานพระจันทร

ลูกทุงเพลงดัง ฟงกี่ครั้งก็ยังฮิต
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45 ผูหญิงดวยกัน ฝน ธนสุนทร X

46 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

48 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

49 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262067 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/06/2562 1 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

3 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

4 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

6 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

7 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

8 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

9 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา เปาวลี พรพิมล √

11 แคถามก็รูสึกดี นานแลวบเห็นการเทคแครที่แปลวาหวง ตาย อรทัย √

12 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

14 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

15 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

17 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

18 คําพิพากษา คงเปนเวรกรรมที่ฉันเคยทําชาติที่ผานมา ตั๊กแตน ชลดา √

19 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 คิดถึงเธออยากเจอเหลือเกิน ทุกสัปดาหจะมีวันหนึ่ง ซึ่งเราไดนัด เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

22 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

23 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

24 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

25 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

27 ปริญญาลูกแมคา แมยอมลําบากเพราะอยากใหลูกสบาย ศิริพร อําไพพงษ √

28 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

29 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

31 ผูสาวมักเวาผูบาวขี้คุย อายศรๆสิฟาวไปไส ใหออคุยนํา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

32 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

33 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

34 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

35 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

36 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

37 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

38 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

39 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

40 ยางลบหัวใจชื่อเสียสละ ความเปนเธอ ยังติดอยูในหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

42 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

43 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

44 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

45 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

46 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 คนในความคิดฮอด จดชื่อคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

48 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

49 อิจฉามือถือ ช.ตั้งแตเจามีมือถือกะบคือเกา ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

50 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262070 ทําซ้ํา

วันที่วาง 27/06/2562 1 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

2 กอด ฉันเคยบอก รูสึกจะเมื่อวันกอน ซึ่งเธอ CLASH √

3 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา POTATO √

4 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

5 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

6 สองรัก แตกอนแตไร เขาใจ วาการเปนคนรัก ZEAL √

7 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

8 ตัวประกอบ หลงไหลไดปลื้มจนลืมตัว หนามืดตามัว AB NORMAL √

9 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

10 แคนี้...ก็พอ รักหรือเปลา ที่ในแววตาของเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

11 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

ชื่อศิลปน
ร็อกฮิตที่คิดถึง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ลูกทุงจัมโบฮิต
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12 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

13 ยอมรับ เรื่องระหวางเรานั้น ใครก็มองวาฉันผิด BLACKHEAD √

14 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

15 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง BANDWAGON √

16 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

17 ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) สิ่งเดียวที่ขอรองเธอกอนไป LOSO √

18 เขาไมรักเรา ยิ่งฝนก็ยิ่งเจ็บ เขาก็ยิ่งเบื่อ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

19 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม CLASH √

20 ขอเปนตัวเลือก เผื่อใจไวกอนอยาเพิ่งทุมเทใหฉันเลย กะลา √

21 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

22 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สั่นไหว Pancake √

23 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

24 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

25 ตัวอิจฉา ฉันตองบอกวาเธอและเขาคูควร เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

26 เธอเปนแฟนฉันแลว ตะวันหลับตาทองฟาก็ทาสีดํา และสิ่งที่ กะลา √

27 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

28 รักกินไมได เธอไมรูใชไหม วาฉันนั้นมาจากไหน STER √

29 ขาดความอบอุน ถาม วาฉันเปนอะไร ถามวาไมสบาย อรรถพร ธีมากร √

30 หากตอนนี้เธอยังไมเกิด หากตอนนี้เธอยังไมเกิด ฉันคงไมมาตอแย TAXI √

31 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

32 คนเบื้องหลัง เขาก็รูวาเธอมีใคร..และก็รูวาฉัน เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

33 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

34 แกลง แกลงทิ้งตัวลงนอนไดไหม แกลงจับมือ SILLY FOOLS (วงใหม) √

35 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

36 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ เปเปอรแจม √

38 ขอบใจที่พูดแรง ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน K-9 √

39 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

40 อยูร่ําไป อาจเปนฟากําหนด ใหเราเดินแยกทาง ประจักษ สงคอิ่ม(เรย) √

41 รักเธอขางเดียว ฉันอยูตรงนี้ เธออยูตรงนั้น เคน √

42 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

43 ไมไวใจตัวเอง ใจมันยังไมหายชา เลยไมมาพบหนาเธอ ธีรภัทร สัจจกุล √

44 นับหนึ่ง จากวันที่เธอทอดทิ้งกันไกลหาง ฉันก็หมด ธีรภัค มณีโชติ √

45 หนึ่งในลาน อาจเหมือนวาฉันเปนคนเขมแข็ง Sniper √

46 อยาอยูคนเดียว เขาใจที่เธอเจ็บ เขาใจที่เธอ ZEAL √

47 เพลงผีเสื้อ ถาในโลกนี้เธอคือดอกไม ฉันก็เหมือน CLASH √

48 คือฉันรักเธอ ฉันก็ไมรูวาเธอจะหายเคืองกันหรือยัง จิรศักดิ์ ปานพุม √

49 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

50 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิ่งไหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √
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