
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561093 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/08/2561 1 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

2 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

3 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

4 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

6 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

8 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

9 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

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

11 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

12 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

13 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

14 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

15 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

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

17 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

18 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261120 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/08/2561 1 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

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

3 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

4 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

5 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ศิริพร อําไพพงษ √

6 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

7 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

8 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

9 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

10 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

11 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

12 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

14 ภาพเธอยังไมชัด จะกี่ครั้งที่ฉันเฝามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

16 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

17 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

18 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

19 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

20 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

21 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

22 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

24 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

25 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

26 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

27 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

28 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

29 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

30 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี ตาย อรทัย X

32 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

33 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

34 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

36 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

37 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

38 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

39 นองเปนใครในสายตาเขา เพราะเขาบหยุด หรือวาเขาบฮู ขาวทิพย ธิดาดิน √

40 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √
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42 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

43 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

44 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

45 คนกําลังนอยใจ เธอไมเหมือนเกาแตอยากใหเราเหมือนกอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

46 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

47 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

48 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน กานตอง ทุงเงิน √

49 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

50 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261121 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/08/2561 1 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

2 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

4 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

5 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

6 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

7 โอ.เค.เนาะ โอ เค เนาะ จําได บ อายเคยบอกใจ ตาย อรทัย √

8 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

9 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

10 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

11 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

12 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

13 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

15 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

16 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

17 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

18 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

19 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 เลือกคําวาเจ็บ เก็บไวคนเดียว เพิ่งจะรูวาคําวารัก ที่ไดยินไดฟง ตั๊กแตน ชลดา √

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

22 ยังรักเขาอยูใชไหม เอาหัวใจมาดวยไหม ในการมาคบกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

24 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

25 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

26 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

28 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

29 ตัวชวยที่บไดเชิญ ยัง..จะทําหนาที่ฮักอาย ถึงแมวาระ ตาย อรทัย √

30 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 ขอจองในใจ ฟาสั่งใหฉัน รักคนที่มีเจาของ ตั๊กแตน ชลดา √

32 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

33 เชื่อใจเธอแตไมไวใจเขา เขาใจ คนอัธยาศัยดี ยิ้มงายกับใคร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 คุณ OK ไหม อาจเปนเพราะสายตา ตลอดเวลาไมเคย จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

36 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

37 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

38 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

39 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

40 ผูบาวเหรียญบาท อายคนขายแรงเงินแบงคบแนนกระเปา ศร สินชัย √

41 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

42 โยนใจถามทาง มีแฟนแลวบ ถาบ มองหาไผอยู คนมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

44 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

45 อยากเปนคนรัก ไมอยากเปนชู แฟนของใครโทรมา ฝากน้ําตาไวที่แกม ตั๊กแตน ชลดา √

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

47 คําขอจากวาที่คนถูกทิ้ง ฟงฉันสักหนึ่งนาที กอนที่จะทิ้งกันไป เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

48 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

49 ใจเอยใจเรา เขาคงมองเห็นเราเปนดอกหญา จอมขวัญ กัลยา √

50 ขาวของพอ รวงขาวไสว หัวใจสวางกลางฝน ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261123 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/08/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √

3 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

4 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

5 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

6 หัวใจเสือดํา ปาลั่นสะทาน เสียงคํารามเรียกรอง... Retrospect √

7 ปรารถนาสิ่งใดฤา อยูเพื่อความรัก หรืออยูเพื่อความฝน COCKTAIL √

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

ความเชื่อ ลมไดแตไมเลิก 2

รวมฮิต 50 ลูกทุงดังฟงเพลิน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 2/22



9 ชีพจร ภูมิจิต X

10 เสียงในใจ เสียงใครอาจทําใจของเธอใหหวั่นไหว POTATO;COCKTAIL √

11 สิ่งที่ตามหา ติดอยูในชีวิตที่ชางเดียวดาย เดินอยูบน GETSUNOVA √

12 อยาทิ้งฝน เหมอมองไปบนทองฟา ฟาอันกวางใหญ DA endorphine √

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

14 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

15 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

16 ยิ้มเขาไว โอะโอว..น้ํามันก็แพงตองเปลี่ยนเปน CLASH √

17 สมดุล ในวันที่ใจกําลังออนลา แอบเฝาคอยมองหา Potato √

18 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

19 น้ําตาทวมจอ มอง ทองฟาคืนนี้แสนเศรา ใจเอย TABASCO √

20 แคนี้ก็สุขใจ ถามฟาสักครั้ง เหตุใดตองทําใหยากเย็น COCKTAIL √

21 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปอด Moderndog √

22 ไมเปลี่ยน (Never Change) Zero hero X

23 ไมกลัว บนทางเดินที่ฉันมี กี่ทีที่ฉันพลาด 25 Hours √

24 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

25 ปลุกใจเสือปา คนเราหกลมเรื่องธรรมดา ไมแปลกเลย Big Ass √

26 แสงสุดทาย รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ BODYSLAM √

27 ดนตรี...เพื่อชีวิต คือแสงไฟสลัว ในคืนที่ใจไมเจอจุดหมาย Big Ass √

28 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

29 เผชิญ (Never Give Up) กูรองคําราม สงเสียงกังวาล เรามารวม Retrospect;Sweet Mullet √

30 นักเดินทาง (โฆษณาเปปซี่) ยังวนเวียนอยูตรงที่เดิม บรรยากาศ GETSUNOVA √

31 อยาบอกวาไมมีใคร เช็ดน้ําตาเธอกอน แลวคอยมอง DA endorphine √

32 เรียนรูอยูกับเหงา อยูกับแสงดวงดาว..อยางเคย อยูเงียบๆ จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

33 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

34 พลังแสงอาทิตย เห็นเธอมีน้ําตาดวยความเจ็บช้ํา Sweet Mullet √

35 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

36 วันฝนซา ในยามฝนพรําเธอทําอะไร ในยามน้ําตาริน พลพล √

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

38 ของขวัญที่ไมเคยคิดฝน ฉันเคยคิดวาชีวิตของฉัน มันดีพรอม INSTINCT √

39 รักชนะทุกอยาง (ละครสูยิบตา) ฉันกับเธอ ตั้งแตเราเจอหนากัน อัสนี โชติกุล √

40 รอยยิ้มนักสู หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน LOSO √

41 ไทยสู (Acoustic Virsion) ก็ธรรมดาที่หลั่งฝน และคนทุกคน ไท ธนาวุฒิ √

42 ฟาเปนใจ เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟา 25 Hours √

43 ชีวิตเปนของเรา (นั่งเลน Version) คนเราจะมีพรุงนี้ไดอีกกี่วัน มีเวลา BODYSLAM √

44 รองไหกับฉัน แมชีวิตไมเปนดั่งใจ หากผิดหวังทอแท ธนพล อินทฤทธิ์ √

45 ดวยตัวเราเอง ถนนทอดยาวสองเทากาวเดิน เมื่อไกลเกิน LOSO √

46 ผูชนะ (โฆษณาเบอรดี้) หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน ปบ Potato;DA endorphine √

47 ชีวิตนี้สั้นจะตาย เวลาก็เดินไปไมรั้งรอ วันเดือนและป DA endorphine √

48 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

49 บินเขากองไฟ ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

50 ชีวิตยังคงสวยงาม ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา BODYSLAM √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261089 ทําซ้ํา

วันที่วาง 02/08/2561 1 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

2 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

3 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

4 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

5 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

6 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ SUPER GLUE(1) √

7 SNAP INK WARUNTORN X

8 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

9 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

10 คิดถึง..อีกแลว (Ost.Wake Up ชะนีฯ)อยูๆมันก็ใจหาย อยูๆก็เสียน้ําตา เบนจามิน โจเซฟ วารนี;ปอมแปม √

11 ดีอยางไร (Chill Version) กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

12 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

14 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

15 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

16 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

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

18 แรงโนมถวง บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours √

19 อาว (Another Version) บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

21 คนไมจําเปน อยูตรงนี้อยากเปนคนที่เธอตองการ GETSUNOVA √

22 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

23 ยิ่งคุยย่ิงเหงา ในบางครั้งบางคราว อาจเหงา ณัฐ ศักดาทร √

24 เรื่องที่ขอ (Another Version) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

25 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

26 เธอคือ มันเปนเพียงอารมณ ที่คนทั่วๆไป คิว สุวีระ บุญรอด √

27 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร ที Jetset'er √

28 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

ฮิต ดัง ฟง สบาย
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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29 รายก็รัก ทุกๆครั้งที่เปดดูละคร มีบางตอนที่ Joey boy √

30 ลืมไปกอน วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา Buddha Bless;เกรียน Peace √

31 เจาชายนิทรา เพราะอะไร ยังไมเขาใจวาเหตุใด ETC √

32 เรื่องมหัศจรรย บนโลกนี้มีคนเปนลานคน ทุกคนมี วง SOFA √

33 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ HUM √

34 สายลมไมเห็นใจ รักเธอ แตไมรูตองทําเชนไร Calories Blah Blah √

35 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

36 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

37 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันนี้เธอคง ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

38 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี ปาลมมี่ √

39 เบื่อ ใหม... ไดมาก็ใหม ไมนานก็เกา SATURDAY SEIKO √

40 เรื่องธรรมดา ขอบคุณใครคนน้ัน ที่เขามาแคเพียงลมๆ 25 Hours √

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

42 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

43 ดวยความปรารถนาดี แมปลายทางจะจบตรงที่จากลา จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

44 ตายก็ยอม ก็เหงาตลอดมา ความรักเคยจากลา Bankk Ca$h √

45 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอที่รัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

46 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

47 กอนจะรักไปกวานี้(ล.เลหรตี) คนที่ออนและลา มีเธอเขามาในวันเหงาๆ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

48 ถามใจ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคางใจอยู Calories Blah Blah √

49 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเปนไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

50 กันและกัน ความือเธอมากุมไว ใหแกมเธอซบตรงไหล SKALAXY √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561030 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

2 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

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

5 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

6 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

8 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

9 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

10 ชาเอิ่งเอย เธอเขามากดไลคบอยจัง ฮาย ชุติมา √

11 ผูสาวเกาอยาเวาดัง ออมแอม ปยธิดา X

12 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

13 ลําร็อค เจาบมีใจ ยอมรับมาสานาง วาเจาบมีใจ ตรี ชัยณรงค √

14 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

15 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

16 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261094 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

2 ถอย GLISS X

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

4 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

5 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

6 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

7 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

8 ใบไมไมเคยหายไป วงพัทลุง X

9 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

10 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

11 ถวงเวลา Cookie Cutter X

12 ช้ําใจ เอ มหาหิงค X

13 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

14 ยืนกมหนา T_T X

15 ถาวันนี้มันแย ทรงไทย X

16 ถุงยาง วง L.ก.ฮ. X

17 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

18 ไดแคตัว มีใหฉันไดแคตัว ไมเคยจะไดหัวใจ อรรถพล เหลาแสงไทย √

19 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

20 เหตุการณนี้ 7 DAYS CRAZY X

21 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

22 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

23 Take Care เก็บมันไวนะเธอคนดี เก็บใจดวงนี้ของฉัน SPF √

24 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

25 เพลงกลับบาน (Lullaby) เวลาจบไปแลว วันที่เน่ินนาน แสนนาน LOMOSONIC;ปอด Moderndog √

26 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

27 โคตรเจ็บ เธอมาทําใหฉันตองเสียใจ เธอมาทําให วงซี๊ดด (Zeed) X

28 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

29 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชีวิตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

ลูกทุงเพลงดัง กําลังฮิต ชุดท่ี 5

เพลงฮิตร็อกไท หัวใจเขม

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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30 คนค่ันเวลา เธอบอกใหฉันรอ ฉันก็รอเธอเรื่อยมา FUNKY BURGER √

31 คนถูกทิ้ง ไมอยากใหฉันเศราใจ ไมอยากให หมู MUZU √

32 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

33 แคนาที ฉันไมรูตองทํายังไงที่ตองเสีย NATURAL SENSE √

34 สวมเขา เท็ดดี้ ไอเฟล;ปอง เดอะแบ็คอัพ X

35 รสชาติความเหงาในหัวใจ หยิบหัวใจ ออกมาลาง ถาคนเรา FUNKY BURGER √

36 สวรรควิมาน เดินลําพังคนเดียวเอาอีกแลวตัวเรา MUZU √

37 ที่ผานมา YERM X

38 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

39 ดวงจันทรสีดํา (I Miss You So Much) YOUNG MAN AND THE SEA X

40 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

41 หลอก (NAIVE) ฉันหลงกล ในอารมณของเธอ LOMOSONIC √

42 แค...คน หลับตาเถิดคนดี โปรดหยุดถามฉัน PARATA √

43 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

44 เร็ว วง zoom X

45 เชิญ วง Fin X

46 เด็กสรางบาน (ล.เคหาสนดาว) หากวาใครจะสรางบานสักหลังหนึ่ง วง Sunny Parade √

47 ตากฝน(Safe Zone) ตองทําตามพวกเขา ไมงั้นเราก็ผิด Tabasco;ปน Jelly Rocket √

48 สงมือ (TRUST) เขาใจราย ทํารายเธอ ทําใหมองโลก LOMOSONIC √

49 เศษ PARATA X

50 ฉันเขาใจ สงกรานต รังสรรค X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261095 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

2 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

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

4 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

5 หนาที่กับหัวใจ มัดหมี่ พิมดาว พานิชสมัย;ณเดชน คูกิมิยะ X

6 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

7 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

8 วันหนึ่งฉันเดินเขาปา (Into the Wood) แม็กซ เจนมานะ X

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

10 ไมใชคนเดิม อิมเมจ สุธิตา X

11 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

12 หัวใจในสายลม ปกรณ ลัม(โดม) X

13 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

14 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

15 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

16 ที่ผานมา YERM X

17 ชีพจร ภูมิจิต X

18 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

19 อยูยากแตอยูได ใบหมอน พิมพวสัญช X

20 ไมรักก็จบ ไมคบก็จาก เบสท ทิฎฐินันท X

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

22 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

23 ที่เกา MARC TATCHAPON X

24 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

26 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล √

27 Tonight จะลบ จะลาง และจะลืมเรื่องรายราย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

28 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

29 คนที่ไมใช O PAVEE X

30 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

31 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

32 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

33 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

34 คนสุดทาย The Pisatband X

35 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

36 รักคนที่เปนไปได หนุม สมศักดิ์ X

37 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

38 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

39 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

40 ถวงเวลา Cookie Cutter X

41 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

42 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

43 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

44 ไดไหม สงกรานต รังสรรค X

45 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

46 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

47 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

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

49 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

ฮิตจัง ปงเวอร
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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50 มิตรภาพเทานั้น มาเราไปมันสกันตามประสาเพื่อนกัน Bank CLASH √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561095 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก มาชา วัฒนพานิช;ณรงควิทย เตชะธนะวัฒน √

2 มืออาชีพยังยอม ฉันน้ันเขาใจอยู รูรูหมดทุกอยาง มาชา วัฒนพานิช √

3 เสียศูนย หัวใจมันลอยไปตั้งนานกลับบานไมถูก มาชา วัฒนพานิช √

4 มายา สี ยั่วยวนใหคนเขาไปหา มาชา วัฒนพานิช √

5 แตก-หัก แตกเปนแตกแบกเอาไว มาชา วัฒนพานิช √

6 โลกเอียง โลกจะเอียง ก็ปลอย มาชา วัฒนพานิช √

7 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

8 อยายอมฉัน ยังเปนคนเดิม ไมรู ไมแคร ไมสน มาชา วัฒนพานิช √

9 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอไมอยู มาชา วัฒนพานิช √

10 ปลดปลอย มองเธอมาเนิ่นนาน ดูเธอจะสับสน มาชา วัฒนพานิช √

11 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

12 ไมเปนไร...คนดี ไดฟงคําที่พูดมา ก็รูเธอผิดหวัง มาชา วัฒนพานิช √

13 ไมอยากใหเธอไวใจ เคยจะไปไหนไปสง เคยเอาใจเสียจน มาชา วัฒนพานิช √

14 ผูชายหวยๆ คงคิดวาฉันเสียใจ...และฉันเสียดาย มาชา วัฒนพานิช √

15 ไมหลับไมนอน ขับรถก็แลว เปดเพลงก็แลว หัวใจก็ยัง มาชา วัฒนพานิช √

16 สายน้ําไมไหลกลับ อยาเพิ่งคิดสักนิดวาฉันตองการจะขอ มาชา วัฒนพานิช √

17 เวลากับคนสองคน วันเวลาไดนําพาทุกอยาง มาชา วัฒนพานิช √

18 ใครสักคน ตื่นข้ึนมาทุกวัน ฉันยังเหมือนเดิม มาชา วัฒนพานิช √

19 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดทั้งนั้น มาชา วัฒนพานิช √

20 เปนเกียรติเกินพอ คงเปนที่ฟาเบื้องบน เปนคนขีดโชคชะตา มาชา วัฒนพานิช √

21 สักวันคงไดเจอ (ละครลิขิตเสนหา) ชั่วโมงนี้ ฉันอาจยังไมโชคดีในเรื่อง มาชา วัฒนพานิช √

22 เพราะความรัก ฉันเคยถามคํานี้เสมออยูภายในใจ มาชา วัฒนพานิช √

23 ตะเกียง แสงดาวอยากเปน ดวงดาวเหลือเกิน มาชา วัฒนพานิช √

24 ชวยพูดหนอย อยาคิดเอง วาใครใคร จะเขาใจ มาชา วัฒนพานิช √

25 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ มาชา วัฒนพานิช √

26 ผิดไปแลว ก็ไมรูวาคิดอะไร และก็ไมรูวาคิด มาชา วัฒนพานิช √

27 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

28 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ มาชา วัฒนพานิช √

29 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ มาชา วัฒนพานิช √

30 อีกคนที่รักเธอ อาจจะมองวาเพื่อนเธอ ที่เคยเจอกันทุกวัน มาชา วัฒนพานิช √

31 รสชาติความเปนคน เก็บมานานสงสัยเต็มทน มาชา วัฒนพานิช √

32 ไมเหลือใคร [หงสเหนือมังกร] ผานชีวิตที่อางวางมากี่ครั้งมากี่คราว มาชา วัฒนพานิช √

33 เหนื่อยไหมดาว เกิดมาเปนดาวพรางพราวนภา มาชา วัฒนพานิช √

34 ไมอยากนอนคนเดียว หลับตานอนบนเตียงมีเสียงหัวใจสะทอน มาชา วัฒนพานิช √

35 เสียใจที่สุด (ละครลิขิตเสนหา) ก็รูดีวาเธอนั้นมีเจาของหัวใจ และฉัน มาชา วัฒนพานิช √

36 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง มาชา วัฒนพานิช √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561116 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เพลงบรรเลง √

2 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร เพลงบรรเลง √

3 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ เพลงบรรเลง √

4 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน เพลงบรรเลง √

5 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง เพลงบรรเลง √

6 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา เพลงบรรเลง √

7 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ เพลงบรรเลง √

8 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน เพลงบรรเลง √

9 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก เพลงบรรเลง √

10 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ เพลงบรรเลง √

11 เธอสวย จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่ออนโยน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

12 เก็บมันเอาไว ก็อาจมีเวลาไมนาน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

13 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

14 อยากดีกวานี้ เคยไมเอาไหน ปลอยตามสบายกับชีวิต อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

15 ฉันขอโทษ ฉันขอโทษ ฉันโกหกเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

16 สิทธิ์ของเธอ หยุดบอกวารักสักทีไดไหม เพลงบรรเลง √

17 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เพลงบรรเลง √

18 คิดถึงทุกเวลา จะอยูคนเดียวหรือจะเดินกับใคร อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

19 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

20 ฝนไป...หรือเปลา ไมเคยจะคาดคิด ไมเคยจะคาดฝน อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

21 ตัวจริง...ของเธอ บอยๆที่เห็นเขาเดินผานมาและทักทาย เพลงบรรเลง √

22 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Melody Time √

23 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา เพลงบรรเลง √

24 อยากใหอยูดวยไหม? ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรูใจ เพลงบรรเลง √

25 ปาฏิหาริย เมื่อเราเจอกัน เจอกันแคครั้งเดียว เพลงบรรเลง √

26 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู เพลงบรรเลง √

27 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล เพลงบรรเลง √

28 ปานนี้ มองเห็นดวงดาว สองอยูเต็มฟา เพลงบรรเลง √

29 ไมมีอีกแลว รูดีวาเธอไดเปลี่ยนไปแลว เพลงบรรเลง √

30 อีกสักครั้ง จับมือฉันไวสักหนอย จับมือฉันไวนานนาน เพลงบรรเลง √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Signature Collection of มาชา

Beautiful Morning เพลงบรรเลง
TRACK ชื่อเพลง
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31 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

32 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน เพลงบรรเลง √

33 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ เพลงบรรเลง √

34 ขอแคไดรู สุดทายเรื่องเราจบลงทุกอยาง เพลงบรรเลง √

35 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง เพลงบรรเลง √

36 บัลลังกเมฆ แผนฟาเบื้องบน กวางไกลสุดสายตา เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561117 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต Music Box √

2 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง Music Box √

3 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา Music Box √

4 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ Music Box √

5 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน Music Box √

6 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย Music Box √

7 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู Music Box √

8 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ Music Box √

9 อกมีไวหัก ฉันไมรูไดยินจากไหน วาอกหักไมยัก Music Box √

10 คิดถึงเธอทุกที(ที่อยูคนเดียว) ตะวันลับฟา เมื่อตอนเย็นเย็น Music Box √

11 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง Music Box √

12 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว Music Box √

13 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ Music Box √

14 เธอ...ผูไมแพ ในชีวิตของคนทุกคน ตองเคยผานรอน Music Box √

15 ทะเลสีดํา ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง Music Box √

16 กอดหนอยไดไหม เมื่อเธอไมอยู หรือฉันตองไป ในความ Music Box √

17 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา Music Box √

18 หวงใย จะไมถามวาเหตุใดทําไมตองจากกัน Music Box √

19 เหนื่อยไหม เจอะเธอทุกทุกครั้ง พรอมรอยน้ําตา Music Box √

20 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก Music Box √

21 รักเธอไปทุกวัน เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ Music Box √

22 ใจกลางความรูสึกดีดี แมและถึงแมวันเวลาผานเพียงไหน Music Box √

23 ก็เลิกกันแลว ใครบอกเธอวาฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน Music Box √

24 รักเอย รักเอย อยูแหงไหนหนอ จากไปไหนหนอ Music Box √

25 สัญญาตองเปนสัญญา ไดบอกกับเธอวันนั้น บอกเธอใหจําเอาไว Music Box √

26 จนกวาฟาจะมีเวลา ใครๆวาฟาใหคนไดรักกัน ก็นาใหฉัน Music Box √

27 ความหวาน(Sweet) แลวฉันก็ไดรูวาเธอนั้นสําคัญมากเพียงไร Music Box √

28 ฉันมีคาแคไหน เปนคนที่ยืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู Music Box √

29 เธอทําใหโลกเปลี่ยนไป เปนคนๆนึงที่ชีวิตไมมีใคร จะทํายังไง Music Box √

30 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู Music Box √

31 ลองซิจะ ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ วาพี่เปนหรือไม Music Box √

32 รักฉันเทาที่เธอจะรักได ไมเปนไร ถาเธอไมลืมใครบางคน Music Box √

33 นับเรื่องดีๆ แกะบางตัว ขนฟูยิ่งดูยิ่งนากอด Music Box √

34 กวาจะบอกรัก หยุดระแวงสักพัก..หันหนาคุยกันไดไหม Music Box √

35 Too Much So Much Very Much จากเปนคนที่เคยเฉยชา ผานคืนผานวัน Music Box √

36 อารมณดี อารมณดีเพราะมีความสุข Music Box √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน เพลงบรรเลง √

2 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก เพลงบรรเลง √

3 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน Music Box √

3 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ Music Box √

3 ขอมือเธอหนอย อยากจะจับมือกับเธอ เพลงบรรเลง √

3 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว เพลงบรรเลง √

4 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา เพลงบรรเลง √

4 สองกระจก ก็ไมรูวาทําอะไรผิดชีวิตจึงไดเปน เพลงบรรเลง √

5 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ เพลงบรรเลง √

5 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก Music Box √

5 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Music Box √

5 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น เพลงบรรเลง √

6 ทําไมตองรัก (ประกอบซีรี่สน้ําตากามเทพแววตา เธอบอกไมเหลือเย่ือใย และอยาก เพลงบรรเลง √

6 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา เพลงบรรเลง √

7 ตาง ไมคอยออนหวาน ไมเคยมีคําซึ้งๆ Music Box √

7 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง เพลงบรรเลง √

7 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ เพลงบรรเลง √

7 รักเธอ 24 ชั่วโมง ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเชา ถามใจที่เหงา Music Box √

8 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน เพลงบรรเลง √

8 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ เพลงบรรเลง √

9 ลม เมื่อยามที่สายลม พัดโชยผาน Music Box √

9 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร เพลงบรรเลง √

9 ยามเมื่อลมพัดหวน จากคนละฟา จากคนละแผนดิน Music Box √

9 ประตู ก็รูวาเธอคงเจ็บกับความรัก วันนี้เธอคง เพลงบรรเลง √

10 Would u please... ตั้งแตไดเจอกับคุณหัวใจก็มีคุณ เพลงบรรเลง √

Music Box Sunshine Moonlight
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Boxset I Will Always Love You/Take
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10 รักไมมีเงื่อนไข ความในใจที่ฉันและเธอปดไว ไมกลาแสดง เพลงบรรเลง √

11 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสียใจ เพลงบรรเลง √

11 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ Music Box √

11 อยากรู ตอบคําถามซะ ตอบใหมันเคลียร Music Box √

11 เพลงพิเศษ อยูในคืนที่พิเศษ อยูกับคนที่พิเศษ เพลงบรรเลง √

12 เงาในหัวใจ (ล.เงาใจ) ที่ในวันนี้เธอยังไมแนใจ วาฉันคนนี้ เพลงบรรเลง √

12 1 วัน กับ 10 ป หนึ่งวันที่พบเธอ สิบปที่รักกัน เพลงบรรเลง √

13 เรื่อยๆไปจนแก (ละครเนื้อคู..อยากรูฯ)คือวาคือ เออ คือวาวันนี้มัน มีไอเดีย Music Box √

13 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ เพลงบรรเลง √

13 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย เพลงบรรเลง √

13 ไมอยากจะคิด (ละครหวานใจกับนายจอมหยิ่งคนที่มันขื่นขมก็ไดแตรอ ไมเคยจะกลาพอ Music Box √

14 จากคนรักเกา เธอไมชอบไปไหนคนเดียว เธอไมชอบ เพลงบรรเลง √

14 คิดถึง หลับตาลงยังรูสึก ทามกลางความ เพลงบรรเลง √

15 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น Music Box √

15 เหมือนเปนคนอื่น เธอจะอยูที่ไหน ฉันน้ันไมเคยหาง เพลงบรรเลง √

15 ขอบใจนะ ขอความที่เธอเคยสง อะไรที่ทําใหฉัน Music Box √

15 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย เพลงบรรเลง √

16 ของที่เธอไมรัก ของที่เธอไมไดรัก สักพักเธอคงจะ เพลงบรรเลง √

16 ไมมีใครรู คําที่เราบอก..รัก..กันมากมาย เพลงบรรเลง √

17 วูบหนึ่ง..ในคืนเหงา บอกลากันเถอะนะ กอนที่มันจะเกิน Music Box √

17 กลาพอไหม เธอบอกกับฉัน..เธอย้ําวากับเขา เพลงบรรเลง √

17 ขอเจ็บแทน ยอม..ใหเธอทิ้งไปเจอคนใหมๆ Music Box √

17 หมอกหรือควัน หมอกจางๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู เพลงบรรเลง √

18 ความเจ็บปวด ใครคนที่เคยรูใจ รอยยิ้มที่เคย เพลงบรรเลง √

18 คนสุดทาย (ละครเงา) ไมเคยมีใจใหใครมากอน เพลงบรรเลง √

19 งายงาย เธอกลับมาก็เทานั้น กลับมาเพื่อ Music Box √

19 รออยูตรงนี้ พยายามรูจัก พยายามทักทายกับเธอ เพลงบรรเลง √

19 หมดใจ จากคนที่เคยผูกพัน จากวันที่เขาใจกัน Music Box √

19 แพภัยตัวเอง ถาหากชีวิตฉันยอนไป ไดมีโอกาส เพลงบรรเลง √

20 คิดถึง รูไหมวามีคนที่เฝาคอย เหมอลอย เพลงบรรเลง √

20 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย เพลงบรรเลง √

21 ความผิดติดตัว โปรดอยาทําเย็นชากับฉัน ไมอยากเห็น Music Box √

21 มีคาเวลาเธอเหงา ช้ําที่รูวาฉันแคตัวสํารอง ไดครองเธอ Music Box √

21 ฉันคือความเหงา ฉันเปนเพียงแคความรูสึก ที่แฝงไปใน เพลงบรรเลง √

21 สงสารกันหนอย ในวันที่เธอเลิกไป เพลงบรรเลง √

22 แทงขางหลัง..ทะลุถึงหัวใจ ไมใชนิยาย ไมใชละคร ที่ฉันมองเห็น เพลงบรรเลง √

22 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว เพลงบรรเลง √

23 เพื่อนสนิทคิดไมซื่อ เวลาเธอกอดคอ เลนหยอกลอกัน Music Box √

23 จากนี้...ไมจาก นานเหลือเกินที่เราตองหางกัน เพลงบรรเลง √

23 เตือนความจํา คนอยางฉันไมเคยทําใหเธอถูกใจ เพลงบรรเลง √

23 ผูชายหวยๆ คงคิดวาฉันเสียใจ...และฉันเสียดาย Music Box √

24 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก เพลงบรรเลง √

24 เทรักคืนไป อยากจะเทคืนรักนี้ เพลงบรรเลง √

25 มองเขาเผื่อเอาไว แตกอนในตามีเงาของฉันอยู แคเพียง Music Box √

25 1 ป กับ 1 นาที มันจบไปแลว มันผานไปแลว ก็พอจะเขาใจ Music Box √

25 หยุดไมได...ขาดใจ หยุดไมไดหรอก หยุดไมไดหรอก เพลงบรรเลง √

25 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา เพลงบรรเลง √

26 ตนไมของพอ นานมาแลวพอไดปลูกตนไมไวใหเรา เพลงบรรเลง √

26 คําถามที่ตองตอบ ฉันไมอยากจะตอบคําถามที่เขาถามกัน เพลงบรรเลง √

27 คนใจ คนหาความรูสึกเธอ ที่เธอนั้น เพลงบรรเลง √

27 เติมไมเคยเต็ม ก็ไมรูมันเปนยังไง มันเหงาลึกลึกในใจ Music Box √

27 สักวันหนึ่ง (ละครไมแปลกปา) ไมเปนไร ถาเธอยังไมตองการ Music Box √

27 คนที่ไมเขาตา มองใครตอใครที่เดินจับมือเกี่ยวกัน เพลงบรรเลง √

28 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนน้ัน ในวันหนึ่งวันนั้น เพลงบรรเลง √

28 พรุงนี้...ไมสาย เพียงแคมองในตาก็รูวาเราชอบกัน เพลงบรรเลง √

29 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร Music Box √

29 ขอใครสักคน อยากจะมีใคร คอยหวงใย เพลงบรรเลง √

29 คนไมรูตัว (ละครวิวาหวาวุน) อยูดวยกันจนมันคุนเคย ไดมองเธอจน Music Box √

29 คนของเธอ ไมตองบอกฉัน ถึงวันที่เลยผาน เพลงบรรเลง √

30 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เพลงบรรเลง √

30 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

31 เจ็บไปเจ็บมา อยูกับเธอแลวเหนื่อยกับความเรื่อยเปอย เพลงบรรเลง √

31 เธอรูไหม (ละครลมหวน) เธอรูไหม วาในวันวานฉันเปนแคคน เพลงบรรเลง √

31 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป Music Box √

31 คนเดินถนน เธองามเหลือเกิน เธองามซึ้งตากวาใคร Music Box √

32 ขอจันทร จันทรเจาเอย จะไมขอขาวแกงแหวนใด เพลงบรรเลง √

32 ลากอน สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกวาสิ่งไหน เพลงบรรเลง √

33 วันนั้นอยาลืมวันนี้ วันนี้มันชางดีที่เธอรักฉัน เจ็บก็อยู Music Box √

33 คนเดิมที่แตกตาง เธอเหมือนเปนเธอคนเดิม ใบหนาเธอ เพลงบรรเลง √

33 พรุงนี้จะรักฉันไหม ทุกสิ่งดีดี ที่เธอและฉัน Music Box √

33 รักเธอไมใชนอย ที่คิดคิดไวไมรูวาตรงกับใจไหม เพลงบรรเลง √

34 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว เพลงบรรเลง √

34 อยากจะลืม ไมอยากจะเจอหนาใคร เพลงบรรเลง √
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35 เรื่องบนเตียง เชาแลวยังอยูบนที่นอน เงียบๆคนเดียว เพลงบรรเลง √

35 คําสามคํา (รักในรอยแคน) ฝนนั้นเคยเหมือนจริง ทิ้งใหเราทุกขทน Music Box √

35 Misty Dale ---เพลงบรรเลง--- เพลงบรรเลง √

35 ไมตองบอกแลววาเธอรักฉัน เคยรอจะฟง..คําวาเธอรักฉัน Music Box √

36 ปลอยมือ ใจละลาย เมื่อมองแววตาเธอ เพลงบรรเลง √

36 ไมอยากใหเธอหลายใจ อยากใชไหม ไปกับเขา เพราะทาทีที่มี เพลงบรรเลง √

37 ไมมีใครแทนใครได เธอไมบอกก็จะไมถาม..เขานั้นทําอะไร Music Box √

37 ลงเอย ไดรูและไดยิน ในขาวราย เพลงบรรเลง √

37 ใจฉันรักเธอคนเดียว (ละครเงารักลวงใจเหงา เหงาใจไมมีใครรู ช้ําใจยังไง Music Box √

38 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261118 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

2 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

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

7 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

8 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

9 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

10 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

12 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย มนตแคน แกนคูน √

14 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

16 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

18 โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ โทรมาอีกแหนเดอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

20 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

22 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ มนตแคน แกนคูน √

24 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

25 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

26 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

28 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

30 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

32 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

34 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

36 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

37 อส.รอรัก พี่เปนอ.ส.เฝารอรัก นองคงไมอยาก มนตแคน แกนคูน √

38 หนุม น.ป.ข. สายน้ําโขงแมไหลลอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

40 เบอรโทรนี้มีแฟนหรือยัง เจาของเบอรนี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

42 บังเอิญมีหัวใจ ยังลืมเธอไมไดตองคอยโทรไปถามขาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

44 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

46 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

48 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

49 อดีตรักมักสาวครู ฟงเสียงสายลมตอง จากริมคลองนอ มนตแคน แกนคูน √

50 ฮักสาวอีเลคโทน อายตามมาเชียรหนามน สาวอีเลคโทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561094 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 รักทุกฤดู นับแตวันที่เจอเธอแลว ฉันไดเจอกับ น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

2 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

3 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

4 อารมณสีเทา ฉันทนนอนคนเดียวเปลี่ยวใจคืนไหนที่ POTATO √

5 คิดถึงนะ เหมอมองทองฟา ก็เห็นเมฆลอย คลอยไป คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว) √

6 ฤดูรัก ตั้งแตวันที่ฉันไดพบเธอ ก็เหมือนวา ตาย ชุติมา ทีปะนาถ √

7 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

SEASON CHANGE

ลูกทุงคูฮิต มนตแคน-ไผ ชุดท่ี 3
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 9/22



8 ผาหมของหัวใจ (ละครหลานสาวนายพลอยากถามสักครั้งวาเธอเหงาไหม หรือ Season Five √

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

10 อากาศ(ไมทําใหรักฉันเปลี่ยน) ฝนอาจเปลี่ยนใหใจเปยกปอน เหงา เตชินท ชยุติ √

11 ฤดูความรักผลิ (Spring) ครั้งแรก ยังไมรูจัก แลวเกิดกลายเปน ลุลา √

12 ฤดูอกหัก มีฤดูนึง มันชางยาวนาน ยังไมแปรเปลี่ยน Calories Blah Blah √

13 ฤดูที่ไมเคยเปลี่ยน เคยเปยกปอนกี่ฝนมาดวยกัน เคยกอดกัน Sniper √

14 ฤดูหนาวไมเคยยาวนาน คําที่ธรรมดากลายเปนเพลงหวาน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

15 ราตรีรอนรัก ไดยินแตเสียงของหัวใจ มันดังออกมา Season Five √

16 เสียดาย อยากเห็นทองฟาเปนอยางวันนั้น BODYSLAM √

17 อดทนกับความเหงา เธอมีความฝนที่เธอตองการ ฉันก็มีทาง KLEAR √

18 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชัย อุชชิน √

19 รมกันเหงา เมื่อลมหนาวหนาวพัดผานมา คนมีรัก KATIE PACIFIC √

20 เหงา เคยรูสึกไหม เวลาไมมีใครแลว PEACEMAKER √

21 คุณรูไหมครับ เพียงแคจองตา ใจก็สั่นไหว คําที่พูดไป ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

22 คงเดิม เอาซีดีมาวาง ของทุกอยางที่เธอฝากไว จิตภัทร พุมหิรัญ (เอิน) √

23 ฤดูรอน (New Version) บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง PARADOX √

24 Summer Hippie ฉันไมรูวาเขาจะรีบไปไหนกัน เห็นเขา รวมศิลปน √

25 ...กอน Supersub X

26 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปยกปอนดวยน้ําตา PARADOX √

27 วันฝนตก ฟาครึ้มลมโหมกระหน่ํา หยาดน้ําฝนพรํา ไบรโอนี่ √

28 วันฝนพรํา ฝนตก...ทําไมก็ยังตองเดินตากฝนคนเดียว Basketband √

29 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);DA endorphine √

30 ผูชายในสายฝน เคยเปนบางไหม เหมือนวาใจจะหาย รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท √

31 ฤดูฝนเปนใจ ในคืนที่สายฝนพร่ํา มีแตเธอเทานั้น Playground √

32 รมคันเดียว มองทองฟา มันก็มีเฆมฝน ตองมีใคร ปนัดดา เรืองวุฒิ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561115 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ เพลงบรรเลง √

2 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง เพลงบรรเลง √

3 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง เพลงบรรเลง √

4 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ เพลงบรรเลง √

5 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน เพลงบรรเลง √

6 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย เพลงบรรเลง √

7 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เพลงบรรเลง √

8 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เพลงบรรเลง √

9 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว เพลงบรรเลง √

10 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา เพลงบรรเลง √

11 แชร (Share) เธอกักขังตัวเองไว..นานเทาไร.. เพลงบรรเลง √

12 แบบไหนที่เธอรัก จิตใจทําดวยอะไร เหตุใดจึงไมรักกัน เพลงบรรเลง √

13 ค่ํานี้ ค่ํานี้ฉันจะมีรักให เพลงบรรเลง √

14 ฟายังมองเรา จากวันนั้น วันที่ฉันเองยังเยาววัย เพลงบรรเลง √

15 เควงควาง สุดกล้ํากลืนยืนน้ําตาคลอ เพลงบรรเลง √

16 ขอเพียงที่พักใจ เดินอยูกลางลมฝน เพลงบรรเลง √

17 เพราะฉะนั้น เมื่อฉันนั้นทุกข แลวใครจะทุกขดวย เพลงบรรเลง X

18 อยากหยุดเวลา ฉันเริ่มจะใจหาย เพลงบรรเลง √

19 นอยไปอีกหรือ นอยไปอีกหรือที่ให เพลงบรรเลง √

20 เพลิงชมพู เธอจุดไฟรักฉัน ดวยหัว เพลงบรรเลง √

21 วิมานดิน ฝากรักเอาไว ฝากไปในแสงดวงดาว เพลงบรรเลง √

22 คิดถึงเหลือเกิน ไกล อาจจะไกลแสนไกล เพลงบรรเลง √

23 แทนใจ คําเปนหมื่นคํา เลือกมาทุกคําแทนใจ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

24 เกินกวารัก เธอดุจดาว สองสกาวแสงนวลผอง เพลงบรรเลง √

25 ไมตองมีคําบรรยาย จะแตงจะเติมถอยคํา สักกี่หมื่นคํา อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

26 พักตรงนี้ พักตรงนี้ดีกวา หยุดและพักใหคลาย เพลงบรรเลง √

27 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย เพลงบรรเลง √

28 ความทรงจําสีจาง ใครคนหนึ่งคนน้ัน ในวันหนึ่งวันนั้น เพลงบรรเลง √

29 ฝากความยินดี อยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง เพลงบรรเลง √

30 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ เพลงบรรเลง √

31 อยากรู...แตไมอยากถาม ไดชิดเพียงลมหายใจ แคไดใชเวลา เพลงบรรเลง √

32 หมดหัวใจ [เมืองมายา] ก็เปนแคใครคนหนึ่ง ที่มีแคความฝนใฝ เพลงบรรเลง √

33 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด เพลงบรรเลง √

34 รักเธอสุดหัวใจ เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ เพลงบรรเลง √

35 อยูอยางเหงาเหงา รูสึกบางไหมทําไมเด๋ียวนี้..เราไมคอย เพลงบรรเลง √

36 ผิดสัญญา แลวก็ตองเลิกกัน จบที่เคยฝนไว เพลงบรรเลง √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261083 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

2 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

3 คําขอ กุง สุภาพร สายรักษ X

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

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

6 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

Wonderful World เพลงบรรเลง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

50 ลูกทุงมาแรง ชุดท่ี 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 10/22



7 รักกับเขาแตเหงากับฉัน จินตหรา พูนลาภ X

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

9 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

10 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

11 แรกๆหนามน ดนๆหนาหมา เมย จิราพร X

12 O.K.นะคะ(Cover) โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

13 ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ ผัวขอยเดอ จําไวเดอ ลํายอง หนองหินหาว √

14 สมาคมคนโสด ตาร เพ็ญนภา แนบชิด X

15 หอหมกฮวกไปฝากปา ตั๊กแตน ชลดา X

16 กลับคําสาหลา (Cover ) คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที กานตอง ทุงเงิน √

18 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

19 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

20 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

21 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

22 ตั๋วทุกเทื่อเชื่อทุกครั้ง สายแนน ญาณัจฉรา X

23 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

24 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส(ล.ดาวจรัสฟาอายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ตูมตาม ยุทธนา เปองกลาง √

25 ภาพเธอยังไมชัด จะกี่ครั้งที่ฉันเฝามองเธอ ก็ยังเบลอ... เอิ้นขวัญ วรัญญา √

26 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

27 เมี่ยน กุง สุภาพร สายรักษ X

28 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

29 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

30 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

31 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

32 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

33 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

34 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

35 เซลฟแลกใจเธอ จินตหรา พูนลาภ √

36 คอยพี่ที่ศรีสะเกษ จินตหรา ฟาใส X

37 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

38 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

39 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

40 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

41 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

42 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

43 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

44 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

45 ฮักโดนเท ปอปป ปรัชญาลักษณ X

46 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ สม พฤกษา √

48 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

49 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561114 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/08/2561 1 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เพลงบรรเลง √

2 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน เพลงบรรเลง √

3 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง เพลงบรรเลง √

4 รอ ใครบางคน ไดแคเพียงแตรอ เพลงบรรเลง √

5 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง เพลงบรรเลง √

6 ทุกนาทีใหเธอ มีหลาย ๆ คนบอกวางายดาย เพลงบรรเลง √

7 อยากใหรูวาเหงา แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต เพลงบรรเลง √

8 เพียงแคใจเรารักกัน เพียงอยูในวงแขนคุณอบอุนในหัวใจ เพลงบรรเลง √

9 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว เพลงบรรเลง √

10 หัวใจตกงาน เหงาเหลือเกินใจมันเหงา เพลงบรรเลง √

11 Sharing the time together --เพลงบรรเลง-- เศกพล อุนสําราญ (โก) √

12 ความทรงจํา บางคราวยังเหมือนวาเธออยูตรงนี้ เพลงบรรเลง √

13 A Tu Corazon สูกลางใจเธอ ถึงแมวามันจะไกลสุดไกลแสนไกล เพลงบรรเลง X

14 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู เดน อยูประเสริฐ √

15 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว เพลงบรรเลง √

16 เก็บใจ เก็บใจไวตรงนั้น ซอนเอาไวตรงนั้น เพลงบรรเลง X

17 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน เพลงบรรเลง √

18 รักนิรันดร ใจสงถึงใจเธอ มือจับกันไว เพลงบรรเลง X

19 เลือกไดไหม เธอมาเพื่อถาม อยางหวงใยมากมาย เพลงบรรเลง √

20 น้ําเต็มแกว วัน วันที่เปนอยู เฝาทําเพื่อเธอ เพลงบรรเลง √

21 รักลนใจ คืนนี้ใจฉันวาวุน เฝาแตเห็นหนาคุณ เพลงบรรเลง X

22 หนึ่งในไมกี่คน ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ เพลงบรรเลง √

23 ใกลกันยิ่งหวั่นไหว ไมอยากเปนคนอารมณออนไหว ที่ไปรัก เพลงบรรเลง √

24 สบตา ใจคอจะทําใหงอรอจนเมื่อไร เพลงบรรเลง X

25 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

26 เฝาคอย เฝาคอยใครสักคนจะหลงทางผานมา เพลงบรรเลง X

When I Fall in Love เพลงบรรเลง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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27 อยารอนตัว ไมเห็นตองอารมณเสีย กับคําที่ฉันเอย เพลงบรรเลง √

28 เติมไมเต็ม ใครมา เปนอยางฉัน ก็คงมีวันทอแท เพลงบรรเลง √

29 รักยืนยง เมื่อสองเราครองรักมั่น เพลงบรรเลง X

30 ปลอยมือ เราเคยเอยคําสัญญาวาเราจะรัก เพลงบรรเลง √

31 ผิดไหมที่รักเธอ ในชีวิตฉันที่ผานมานั้น อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

32 ปราสาททราย กวาจะรวมจิตใจ เก็บทรายสวย ๆ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

33 อดใจไมไหว เปนเพราะฉัน มันคงออนแอ อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

34 รักเราไมเกาเลย (รักของเรายังใหม) จะกี่ครั้ง ที่จับมือเธอ เพลงบรรเลง √

35 ดอกไมที่ทําตก เธอมาหากันบอยเหมือนเราไมเคยหางกัน อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

36 อยากอยูตรงนี้ จะมองฟาสักกี่ครั้ง ฟายังงดงามเรื่อยมา อัลบั้มเพลงบรรเลง Wine Night √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261092 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเปนจั๋งได เสกสรรค ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

2 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

3 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

4 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

5 หลอเลย หัวใจ บางทีก็ดูไมยุติธรรม ทุมเทลงไป พลพล √

6 จับเธอมาจุบ หรือวาเรานั้นไมเคยไดทําบุญกันเทาไร แชม แชมรัมย;วง L.O.G √

7 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

8 ตนงิ้วกลางหัวใจ เธออยูกับเขามาตั้งนาน แลวมาบอก แสน (นากา);วง L.ก.ฮ. √

9 เขาจะรูบางไหม ไดแตปลอบใจ เมื่อเธอตองมีน้ําตา หนุม กะลา √

10 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

11 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

12 ไดไหม สงกรานต รังสรรค X

13 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

14 น้ําใตศอก สกายพาส X

15 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

16 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

17 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

18 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

19 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

20 ใจหมา T_T X

21 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

22 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

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

24 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

25 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม I-ZAX √

26 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

27 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

28 โอเธอ สงกรานต รังสรรค X

29 คนเย็นชา สกายพาส X

30 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

31 กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER X

32 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

33 เคยรักฉันบางไหม และแลวก็มาถึงวัน วันที่เธอตองไป LOSO √

34 เล้ียงสง เธอไปไมลาสักคํา ไมทันไดเตรียมใจ SO COOL √

35 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

36 ใจเย็น แอบมองเธอยิ้มใจมันก็สั่นไหว Pancake √

37 เหงาเหมือนกันไหมในคืนนี้ มันชางยากชางเย็นเหลือเกิน ที่ตองใช กบ TAXI √

38 ชั่วฟาดินสลาย มันเกิดอะไรกับคําวารัก ที่คิดวาซึ้งใจ พลพล √

39 รักเดียวใจเดียว อยาแปลกใจ ที่ผานมานานเทาไร ธนพล อินทฤทธิ์ √

40 ลาจากเธอ หากเพียงไดรูวา เธอไมเคยสนใจ LOSO √

41 คนรักกัน กี่วัน กี่วันมาแลวที่ไมเจอ I-ZAX √

42 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

43 เหตุผลที่ไมอยากเปนเพื่อนเธอ ก็รูเราเปนเพื่อนกันแตฉันก็คิดไปไกล SO COOL √

44 อยาลอเลน คําเรื่อยเปอยก็เหนื่อยใจทุกคน สับสน หนุม กะลา √

45 ออนวอน หากเปนฉันที่ทําใหเธอเสียใจ ชวยบอกได เสกสรรค ศุขพิมาย √

46 ประโยคเจ็บ เหมือนโดนเขาแทง มันเจ็บที่ตรงหัวใจ กบ TAXI √

47 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

48 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ แอด คาราบาว √

49 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

50 แลวแตใจเธอ ถาเธอแนใจแลววาจะเลิกกับฉัน หนุม กะลา √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561097 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิตเรื่องบังเอิญหรือวา ใครเขียนขึ้นมา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

2 เอะใจ (ล.เธอคือพรหมลิขิต) แคคนผานมาเจอ เธอที่ไมคุนเคย บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

3 มากมาย มองไมเห็นดวยตา ถาจะรับรูตองดวยใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

4 SOMEONE จะดูรอบหนัง จะตีหนาสดใส ก็ชวยไมได บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

5 I Need Somebody (อยากขอสักคน) เชาลืมตาขึ้นมาก็เจอแตเรื่องเดิมๆ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

6 โทรมา...วารัก เธอคงจะเคยสงสัยในบางอาการที่ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

7 เผลอรักหมดใจ (ละครดอกรักริมทาง) เริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มที เรื่องที่มี บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

Rock Thai ใจติดดิน 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Signature Collection of บี้ สุกฤษฏิ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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8 รักนะคะ คําถามเดิมเมื่อฝนโปรยมา หมผาบาง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

9 หัวใจของเธอ ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

10 คนเดิมของเธอ เขา คือคนนั้น คนสําคัญ ที่เธอใหรัก บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

11 ความทรงจําในลมหายใจ มันคงเปนโชคชะตา ที่ฉันตองเขาใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

12 รักแทแปลวาเธอ เคยเดียวดายเคยอางวาง เดินลําพังจนทอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

13 ยังวาง ยังวางๆอยู ยังวางๆอยู...ทําไมทําไม บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

14 ณ บัดNOW อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

15 จังหวะหัวใจ อยู อยู ใจก็ตึกตัก ก็เพราะเธอนะ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

16 ฮัก (HUG) LOVE มันอยูไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

17 กลัวที่ไหน ก็แคยิ้มสวย แคดูดี ตาเปนประกาย บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

18 Wait a minute เห็นเธอไมโทรมา ก็เลยไมกลาโทรไป บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

19 กินขาวยัง? หนามันแดงแบบไมรูตัว ใจระรัวเหมือน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

20 หายใจบอกรักเธอ เปนคนนึง มีหนึ่งลมหายใจ ที่ไมเคย บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

21 Look Like Love เธอดึงดูดใจของฉัน ใหมันอยากมองเต็มตา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

22 It's alright Just say It's alright...ก็เธอมาทิ้ง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

23 ผมเปนของคุณไปแลว นี่แหละที่ใจใฝหา นางฟาก็ยังสูคุณ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

24 อยาผิดนัด เจอไมเจอ มาไมมา รูไหมวาใจฉัน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว;อาร อาณัตพล ศิริชุมแสง √

25 ถลํา ในค่ําคืนที่ความตองการมันรุมเรา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

26 ตัดใจไมไหว ทําไมไมเคยเกลียดเธอไดสักที ทั้งๆที่ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

27 ปากหนัก เคยมีโอกาส บอก ไมรู ตั้งกี่ครั้ง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

28 ใหฉันไดรูที (ละครดอกรักริมทาง) เคยเจอะคนมากมาย แตไมเคยเจอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

29 ละครรัก ฉากละครความรักเรา ฉันรูดีวาเธอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

30 คนที่เธอรัก มืดมนสักเพียงไหน ยังมีเธอเปนแสงจันทร บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

31 เกิดมาคูกัน (ละครคูกรรม) เราเกิดมาเปนคูกันหรือไร ตัวฉันถึง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

32 ฉันไมอยู ใครจะดูแลเธอ (ล.ขามเวลาฯใครมองวาฉันไรคาแคไหน..จะทําใหเธอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

33 Thinking of you เพลงที่เธอ ชมวาเพราะทุกที ดาวที่เธอ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

34 เจาของฉันคือเธอ สิ่งหนึ่งที่เธอยังคงไมรู เก็บอยูในใจ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

35 คําถามของความไวใจ ไวใจ ไวใจ เธอบอกเสมอ วาเจอแลว บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

36 เพลงรัก โลกนี้มีเพลงรักอยูหลายพันทํานอง บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261085 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 สิใหอายขาดใจ...พุนบอ ใจดํา ด๊ํา ดํา เอาหยังนอทําหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

2 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

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

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

6 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

7 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

8 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

9 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

10 ผูสาวอินดี้ คะแนน นัจนันท X

11 แพน็อค ตาร ตจว. X

12 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

13 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

14 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

15 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

16 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

18 คําสาบานเขยแมมูล จินตหรา พูนลาภ √

19 กลับคําสาอาย คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เอิ้นขวัญ วรัญญา √

20 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

21 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

22 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

23 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

24 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ √

25 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

26 สิเอานองบ ติ๊ก อัญชลี X

27 เหงาบวกเหงาเทากับฮัก เปนจังใด ใจเปนหยังนองจั่งเผลอเศรา ไผ พงศธร ศรีจันทร;ขาวทิพย ธิดาดิน √

28 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

29 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

30 ใหเขาฮักอาย คืออายฮักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

31 รอยเลื่อน ตาร ตจว. X

32 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

33 วาที่เมียใหม ติ๊ก อัญชลี X

34 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

35 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

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

37 อายหลายใจสิยายไปฝงลาว สาวฝงไทยคือเหงาใจแทเจา หญิงลี ศรีจุมพล √

38 เตยตอหัวใจ ใสงามคือน้ําในขัน ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 นางแมวแอวฟา สาธุ สาธุ สาธุ ผูขาฯ มามื้อนี่ ปอยฝาย มาลัยพร √

40 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

41 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

รวมฮิต ลูกทุงไทบาน 2561
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42 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

43 เฟซบกลาไลค ไลนบกลาแอด รูตัวดี บมีสิทธิ์เลยทุกดาน รูวา เน็ค นฤพล √

44 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

45 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

46 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

47 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

48 ชัด ชาว แคอยากบอกวาไมไดชอบเที่ยว หญิงลี ศรีจุมพล √

49 หนีช้ํามาลําซิ่ง เตรียมตัวพรอมหรือยังคะทาน เชคอิน สม พฤกษา √

50 ลําร็อค เจาบมีใจ ยอมรับมาสานาง วาเจาบมีใจ ตรี ชัยณรงค √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561098 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 คํารัก ฉันจะเอยคํารักสักพันครั้ง ผุสชา โทณะวณิก √

2 ฉันคือเธอ ฉันเคยบอกเธอยังมีฉัน ผุสชา โทณะวณิก √

3 อยากใหเธอรัก ใจ...อยากใหเธอรักฉันนาน ๆ ผุสชา โทณะวณิก;สุรสีห อิทธิกุล √

4 จากกันดวยดี กอนจากกันขอเธอไตร ผุสชา โทณะวณิก √

5 ความรักกับแสงตะวัน แดดอันละมุน สองแสงลอดทิวไม ผุสชา โทณะวณิก √

6 คืนเหงา ค่ําแลว แตใจก็ยังไมหลับ ผุสชา โทณะวณิก √

7 โปรดฟงฉัน เธอโกรธเคืองหรือไร ผุสชา โทณะวณิก √

8 มีไหมใครสักคน มีไหมใครซักคน ที่จิตใจ ผุสชา โทณะวณิก √

9 บทเพลงที่ไมมีวันจบ เปนเพราะสิ่งใด ใหเสนทาง ผุสชา โทณะวณิก √

10 คนหนาซื่อ โถคนหนาซื่ออยางฉัน ผุสชา โทณะวณิก √

11 คูกับใคร ใจฉันคูเธอ แลวเธอ ผุสชา โทณะวณิก √

12 ฟา...เมฆฝน เธอยังคงจองมอง มองดูฟาหมน ผุสชา โทณะวณิก √

13 ฝน..ฝนหวาน ไดแตฝนหวาน ไดแตเพอไป ผุสชา โทณะวณิก √

14 เชายันเย็น ตั้งแตเชาถึงตอนกลาง ผุสชา โทณะวณิก √

15 เกิดมารองเพลง เกิดมารองเพลง จิตใจ ผุสชา โทณะวณิก √

16 เพลง เมื่อยังเยาวออนวันฉัน ผุสชา โทณะวณิก √

17 FINALE วันเวลา ในทุกคืนดวงดาวยังคงกลับมา ผุสชา โทณะวณิก √

18 แคตรงที่ใจ เหนือความยิ่งใหญ เหนือ ผุสชา โทณะวณิก √

19 ทะเลอิจฉา อุนออมกอดกระชับในคืน ผุสชา โทณะวณิก √

20 ทําไมหนอใจ ครื้ม เมฆดูครื้ม ยิ่งพา ผุสชา โทณะวณิก √

21 อยากใหเธอพูดซ้ํา จะโบกบินไป แมวามัน ผุสชา โทณะวณิก √

22 แคนี้เอง แคนี้เองนะหรือที่เธอ ผุสชา โทณะวณิก √

23 ค่ําคืนกับเพลงรัก สายลมพรางพราย สอง ผุสชา โทณะวณิก √

24 เพื่อนเกา เปนอยางไรเพื่อนเกา ผุสชา โทณะวณิก √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261119 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

2 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

3 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

4 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

5 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

6 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

7 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

8 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

9 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

10 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

11 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

12 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

13 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

14 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

15 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

16 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

17 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

18 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

19 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

20 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตาย อรทัย √

21 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

22 รูวาเขาหมดใจ...ทําไมยังฮักเหลือเกินหาเศษความจริงใจ จากแววตา ตาย อรทัย √

23 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ ตาย อรทัย √

24 ไรออย รอยช้ํา นองตองมาแสนเศราอยูในไรออย ตาย อรทัย X

25 แวะมาหลอก..หรือตั้งใจมารัก บฮูดอกนะ วาอายเขามาดวยเหตุผลใด ตาย อรทัย √

26 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

27 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

28 เหตุผลที่ทนเจ็บ มื้อใดนออายจะพอ เห็นวารูปหลอ ตาย อรทัย √

29 ใหตายไปกับใจ ฝนจะตกฟายังสงขาว ใหเมฆเทาๆ ตาย อรทัย √

30 เก็บความหลายใจไปใชที่อื่น เรียนจบแค ม.ปลาย อานใจผูชายบออก ตาย อรทัย √

31 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว ตาย อรทัย √

32 แกวรอพี่ พี่จาพี่สัญญาปนี้แลวไมมาแตง ตาย อรทัย √

33 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

34 สาวอุบลรอรัก เสียงทวงสัญญาที่ดังแววมาจากสาวอุบล ตาย อรทัย √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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35 รอพี่ที่นครพนม สายลมพัดสาเมื่อคราหนาหนาว ตาย อรทัย √

36 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

37 คนในความคิดฮอด จดชื่อคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

38 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

39 คนใกลเมื่อไกลบาน คนแรกที่ใจนึกเห็นหนา ยามเจอปญหา ตาย อรทัย √

40 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

41 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

42 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

43 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

44 ตั๋วใหคึดฮอด อายคงบฮักนองอยางจริงใจ สิ่งเวากัน ตาย อรทัย X

45 ส.ค.ส.หอรัก ลมหนาวพัดมาอีกคราวสงทายปเกา ตาย อรทัย √

46 อยูในใจเสมอ ขอบคุณหลายๆที่ใหรักมาอุมชู เติมคําวา ตาย อรทัย √

47 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

48 ดาวเตน ม.ตน หางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ตน ตาย อรทัย √

49 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

50 สาวรําวง อายุสิบหาไดมาเปนสาวรําวง ตาย อรทัย X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261084 ทําซ้ํา

วันที่วาง 16/08/2561 1 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

3 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

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

5 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

6 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

7 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

8 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

9 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

10 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

11 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

12 แพน็อค ตาร ตจว. X

13 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

14 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

15 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

16 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

17 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

19 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

20 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

21 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

22 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

23 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

24 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

25 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

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

27 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

28 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

29 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

30 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

31 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

32 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

33 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

34 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

35 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

37 ใหนองตายกอนบอ จินตหรา พูนลาภ X

38 รั้วของชาติ สิขาดใจ ตาร ตจว. X

39 ยากสําหรับอาย งายสําหรับเขา เพียงแคอยากมี อยากมีโอกาสพบหนา ตรี ชัยณรงค √

40 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

41 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

42 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

43 ของฮาง เตย อธิบดินทร X

44 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

45 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

46 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

47 บเปนหยัง กอง หวยไร X

48 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 ใหอายตายผูเดียว แนมเบิ่งหนาเจาของ ยามอายสองกระจก เดวิด อินธี √

50 ความรักกําลังทํางาน ความหางไกลไมใชหางกัน เสถียร ทํามือ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561032 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

ลูกทุงเพลงฮิต ติดอันดับ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK
New Release ฮิตทุกคาย Vol.4

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 15/22



2 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

3 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

4 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

5 หัวใจชอบกล กลม อรวี X

6 ...กอน Supersub X

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

8 อยูยากแตอยูได ใบหมอน พิมพวสัญช X

9 7 Wonders สงมือมาใหฉันทีไดหรือเปลา สงใจมาให 7 Wonders √

10 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

11 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

12 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

13 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

14 ปลุก ZEAL X

15 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก วงเปด √

16 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561107 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 ดอกไมกับหัวใจ ก็คนมันอยากเจอ ก็เลยมาเฝารอ I-ZAX √

2 ใจทั้งใจ (ละครขอหมอนใบนั้นฯ) ไมตองรักฉัน มากกวาใคร ๆ I-ZAX √

3 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

4 อยูก็เหมือนตาย นี่ฉันฝนรายไปใชไหม แลวทําไมใจมัน I-ZAX √

5 เขาและเธอ กับฉัน ไมอยากขุดคุย รื้อฟนเรื่องเธอกับเขา I-ZAX √

6 ไมรักใหมันรูไป ไมเชื่อ ไมเชื่อหรอก ไมเชื่อหรอก I-ZAX √

7 ถาไมใชเธอ เสียเธอไปแลว ทดแทนไมได I-ZAX √

8 รอนนะ มันอันตราย มันอันตราย ระวังเปลวไฟ I-ZAX √

9 กอดพี่ไว กอดพี่ไวคนดี วันที่นองหมองหมน I-ZAX √

10 ตอกย้ําซ้ําเติม หนาอยางเรา ใครเคาจะมอง I-ZAX √

11 ผอม ดํา แตจน พูดอะไรแบบนั้น ไปจําใครมา I-ZAX √

12 เพื่อสังคม ลูกผูชาย ทํางั้นไดไงมากไปหรือเปลา I-ZAX √

13 เพื่อเธอ สวยงามอยูเสมอเรื่องเธอกับฉัน I-ZAX √

14 คนนารัก จะบอกเธอยังไงดีนะ I-ZAX √

15 หัวใจมีไวรัก อยูเฉยเฉย (ก็) ไมช้ํา ไมระกําอยางคํา I-ZAX √

16 ระหวางรอ ดูดูเธอก็รักเขาตั้งปานนั้น เขาก็ I-ZAX √

17 สุดที่รัก (ของคนอื่น) เรา ไมควรพบกัน จากวันนั้น I-ZAX √

18 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี I-ZAX √

19 เปดใจ ถมมาใหสาใจ น้ําลายใครที่วาดี I-ZAX √

20 ลูกใครหนอ เห็นแวบเดียวก็ใจหาย ไมเคยพบใคร I-ZAX √

21 สิบปากวา (ไมเทารักเอง) ใครตอใครใหระวัง คนอยางเธอไว I-ZAX √

22 ตามสั่ง ทําดีก็ไมไดดี คนดีกลับกลายเปนผูราย I-ZAX √

23 สุดสวย เธอจา แมยาจิต สวยสนิทไมเกรงใจใคร I-ZAX √

24 ปญหาเฉพาะหนา ผมเองก็รูตัวดี วาคนอยางคุณคงไมมอง I-ZAX √

25 เขียนใจใหเปนเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

26 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม I-ZAX √

27 ผมไมอยากแพ คุณมีวิธี ชวยบอกผมซักหนอย I-ZAX √

28 คนรักกัน กี่วัน กี่วันมาแลวที่ไมเจอ I-ZAX √

29 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี I-ZAX √

30 บอกสิครับ ซึ้ง บอกเลยวาซึ้ง ถึงใจในคําร่ําลา I-ZAX √

31 เศรา (วะ) ฉันคง ไมยอม เริ่มตนใหม อีกตอไปแลว I-ZAX √

32 เพราะอะไร คนเราตัดใจเดินจากกันไปไดไง I-ZAX √

33 พลั้ง ที่ไมมอง ไมแคร ไมสนใจใคร I-ZAX √

34 ขาดความมั่นใจ เดินไปหาทักทายไดใกลชิด วันทั้งวัน I-ZAX √

35 แปลกแตเจ็บ คิดไมถึงวาคนที่จริงทั้งใจ ตองมา I-ZAX √

36 ปลุกใจ เหนื่อยไหม ที่มุงที่มั่นมานั่นนะ I-ZAX √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261096 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล √

2 MAI WAI LEAW Thaitanium X

3 ไหวอะเปลา เบเบ Southside X

4 ยังไมกลับ (Dirty Version) MVL BOTCASH;SUNNDY MINDSET X

5 ยกมือขึ้น ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนสวนใหญ Joey boy √

6 อยา Say Yes ลองมองๆวาเธอคงไมมีแฟน ไมมีแฟน Bankk Ca$h;Twopee Southside √

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

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

9 YEAH YEAH YEAH เวย ไทเทเนี่ยม X

10 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

11 Ta Lueng feat.Nara ขอผมจับ ขอผม touch (อยาทําทะลึ่งbaby) Thaitanium;นรา ชมภูนิช (AMY) √

12 Slow Motion (ระวังมันสชนโอ!!) เหนื่อยทั้งปเซ็งและทนเต็มทีถาใหดี โจอี้ บอย √

13 ABC ชักกระตุก ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร;ซันน่ี สุวรรณเมธานนท X

14 พี่เปดให x Boom Boom Cash ตาเอาแตปดไวไมยอมมอง ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด);Boom Boom Cash √

15 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

16 Bump Boom Boom เปดเพลงดังๆ ใหเบสบั้มบูมๆ Buddha Bless √

แร็ปโยว โอเค!

SIGNATURE COLLECTION OF I-ZAX
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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17 มันใหญมาก 6 ทําอยางไร คนที่มีมากมาย จะทําอยางไร Boom Boom Cash √

18 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา BANKK CA$H;เป Mild √

19 สิงหเหนือเสือใต เหนือจรดใต เจียงฮายปตตานี ฟกกลิ้ง ฮีโร;บีซี่ √

20 Welcome to the south Southside X

21 It's a trap Jira of P.O.N.R X

22 Fire เกิดเปนลูกผูชาย ไมเคยกลัวอาย Buddha Bless √

23 โคตรเกา Last Fight For Finish;Sunny Day X

24 แจ็คผูฆายักษ ฟกกลิ้ง ฮีโร;เตา Sweet Mullet X

25 อยาเพิ่งใจราย รักคือความเขาใจ ที่ควรจะมีใหกัน THE MOUSSES √

26 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

27 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

28 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

29 เพื่อนเธอเหมือนเดิม Pinpin & ปูจาน ลองไมค PMC X

30 ลั้นลา เรื่องที่แลวๆเธอจงลืมมันไป ก็แค ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน);ปรีติ บารมีอนันต;โอปอล √

31 เหงาเทาอวกาศ Season Five X

32 สบายดีหรือเปลา 2017 สบายดีหรือเปลา ขาวคราวไมเคยรู Thaitanium X

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

34 มหานคร คงไมมีที่ไหน ที่เหมือนบานเรา Thaitanium;DA endorphine X

35 สวัสดีครับ สวัสดีครับใครชวยผมดวยหนอย เกิดเรื่อง Joey boy √

36 เหนียวแนนหนึบ คูนี้เคารักกันสายสัมพันธกลมเกลียว DAJIM √

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

38 ปกตะไคร พายุมาโนนแลวเห็นไหม อยากรูใคร Buddha Bless √

39 Gancore Club กานคอคลับ กานคอคลับ We gonna move'dem body. Joey boy √

40 Da Jim Rap Thai สวัสดีครับแฟนเพลงทุกคน ที่เคยฟง DAJIM √

41 DOOWN เด๋ียวปด ดึด เด๋ียวปด ดึด เด๋ียว Thaitanium √

42 สบายมาก ไมใชเศรษฐีเลยมีไมเทาไร คนที่รัก Buddha Bless √

43 โรคบิด โอย โอย เปนอะไรวะตูเปนอะไรเนี่ย DAJIM √

44 ... รักแทเลยจุด จุด จุด รักแลวเลยจุด Joey boy √

45 Yuk Lai Thaitanium X

46 เปนตอ (ละครเปนตอ) อยูคนเดียวก็คุนเคย อยูสบายจนเคย Urboy TJ √

47 แฟนไมมีซะที แฟนไมมีซะที(What?)แฟนไมมีซะที BANKK CA$H;เวย ไทเทเนี่ยม √

48 Too Fast,Too Serious ดูเธอรีบรอนไปหรือเปลา ที่อยากจะเจอ ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

49 ตื่น [SANCTUARY] ตื่นจากความฝนอันงดงามที่ผานมา รวมศิลปน √

50 สุดขอบฟา Feat.แอด คาราบาว ไปใหสุดขอบฟา จะไมมองยอนมา Thaitanium X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261086 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

3 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

5 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

6 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

7 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

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

9 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

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

11 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา ขาวทิพย ธิดาดิน √

13 หอหมกฮวกไปฝากปา ลําเพลิน วงศกร X

14 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

15 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

16 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 แพน็อค ตาร ตจว. X

20 รอยเลื่อน ตาร ตจว. X

21 ดึกหินลงหวย ตาร ตจว. X

22 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

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

24 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

25 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

26 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

27 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

28 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

29 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

30 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

31 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

32 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

33 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

34 2 คนสิไดบ คูแฝดโอเอ;เอ พัชรพร X

35 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

36 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

ลูกทุงแถวหนา ฮิตมหาชน ชุดท่ี 2
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37 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

38 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

39 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

40 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

41 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

42 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

43 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

44 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

45 คาถามหานิยม โอม..จะเปาคาถา มหาระรวย ดลหัวใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

46 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

47 สยามเมืองยิ้ม จงภูมิใจเถิดท่ีเกิดเปนไทยมิเปนทาส จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

48 บทเรียนราคาแพง ฝน ธนสุนทร X

49 หัวใจถวายวัด ฝน ธนสุนทร X

50 อีกอเขากรุง ฝน ธนสุนทร X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261093 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

2 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

5 เพอ โชคชะตานําเธอกับฉัน Jetset'er √

6 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

7 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

8 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

9 อันเฟรนด (Unfriend) Helmetheads X

10 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

11 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

12 นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five X

13 เธอตองมีฉัน(YOU NEED ME) TATTOO COLOUR X

14 รักฉันเพราะอะไร (Why?) Blue Shade X

15 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

16 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

17 คืนสุดทาย PARATA X

18 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

19 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

20 ยืนกมหนา T_T X

21 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

22 ซากออย อาจเปนนิยามของความรักที่ตองจบ SO COOL √

23 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

24 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

25 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

26 ทาทาย Ebola X

27 ตราบที่ยังหายใจ คนนึง คนที่ไมมีครบครัน มีชีวิตแค จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

28 พลังงานจน(feat.เปาวลี) สายลมจางๆ ยังลองลอยจากแดนไกล LABANOON √

29 หยุดฝนก็ไปไมถึง มีคนเปนลานตองหยุดตัวเอง CLASH √

30 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

31 เจ็บกวาคือฉัน เขาทําเธอเจ็บช้ําจนใจสั่น ขอยืนยันวา Retrospect √

32 ซ้ําซ้ํา รู แตไมเขาใจ วาทําไมรักเธอทั้งๆที่ Paper Planes √

33 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

34 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

35 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

36 ขอฉันขอ Mahafather;เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) X

37 ธิดาประจําอําเภอ The Richman Toy X

38 ใจนอย ยอมรับวาฉัน บางทีก็หวงเธอไปหนอย AB NORMAL √

39 ขอบคุณ โตโน & The Dust X

40 Dancing Musketeers X

41 Baby I Love You Baby i love you yes oh yes i do The Bottom Blues √

42 จุดที่ชัดยิ่งโฟกัสก็ยิ่งเบลอ(Got a Senseฉันมีความรูสึก วาพายุกําลังเขามา อพารตเมนตคุณปา;Yellow Fang √

43 ชีพจร ภูมิจิต X

44 ฉันไมเปลี่ยน ETC X

45 เพราะทุกครั้ง SLUR X

46 สภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ําตาคุกเขา Sweet Mullet √

47 งายจะตาย น้ําตาของฉัน ที่ใครใครไดเห็นเปนเพียง The Dai Dai √

48 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

49 Loop ทําไมแคหนึ่งนาทีกับความรักที่ตองเจ็บปวด Tabasco √

50 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261097 ทําซ้ํา

วันที่วาง 23/08/2561 1 ถอย GLISS X

2 คืนสุดทาย PARATA X

3 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

Super Hits

เพื่อรัก เพื่อชีวิต 3
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4 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

5 แคคิดไปเอง 7 DAYS CRAZY;วรกาญจน โรจนวัชร (Punch X

6 จากคนอื่นคนไกล ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ วงซี๊ดด (Zeed) √

7 พลัดพราก วันเวลาที่หมุนเวียน เดินผานมา LABANOON √

8 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

9 เจ็บที่ยังรัก เลิกกันฉันมีแตความเสียใจ ก็ไมเคยลืมเธอ วง AROUND √

10 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

11 ยืนกมหนา T_T X

12 เธอมีคาเสมอ สกายพาส X

13 ขอบคุณที่ทําใหหายโง เก นาโพธิ์ X

14 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

15 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

16 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

17 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

18 รักหนัดเหนียน (Acoustic Version) วงพัทลุง X

19 เธอคนน้ีคือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

20 เชิญ วง Fin X

21 รักครั้งแรก ถึงไมเกลียด แตเธอก็ไมเคยรัก วงเปด √

22 แฟนดีดี แฟนดี ดี มันหาไมยากหรอก ถาเธอ วง Soman X

23 ไอบาวนั้น ธีเดช ทองอภิชาติ X

24 เสเพล วงเกลอ X

25 น้ําตาแดช หนีความเสียใจมานั่งในผับ นายสน √

26 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย √

27 คนทั้งคน ไมจําเปนตองเสียใจ ไมตอง ไท ธนาวุฒิ √

28 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

29 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

30 ยอมใจ ใจ..ใจที่เคยสีแดง เธอเลนแรงซะ SO COOL √

31 ปนปง เทดดี้ โลโซ X

32 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

33 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

34 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

35 เขียนใจใหเปนเพลง ถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี I-ZAX √

36 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ X

37 แม กี่วันคืนจะผานไป กี่ฤดูจะผานมา พงษสิทธิ์ คําภีร X

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

39 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

40 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

41 น้ําเนา...เงาจันทร รูมั้ยเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไมเบื่อ บางแกว √

42 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

43 มนตรักสิบลอ วิ่งไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สิบลอ √

44 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

45 พอเปนชาวนา เอ มหาหิงค X

46 สายเบิรน บ.เบิ้ล X

47 ขาร็อคขาเลาะ ช.สาวเอย บานนองอยูไส มันเปนจั๋งได เสกสรรค ศุขพิมาย;ลําไย ไหทองคํา √

48 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

49 อีสาวนี้ ไมเคยจะตายคาอก และไมเคยตองตกมาตาย โรจน หนามฮับ X

50 แตงงานกับฉัน มีอะไรที่เก็บอยูในใจ ตั้งนานไมเคยบอก กอย กินรี X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0261090 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 รักคือ (Cover Night) ทุมเทจิตใจไป ทั้งหัวใจใหใครซักคน 25 Hours √

2 ฤดูกาล (Cover Night) ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

3 เมื่อรักฉันเกิด (Cover Night) ก็เปนคําถามอยูขางใน อาจเปนเพราะ 25 Hours √

4 คบไมได (Cover Night) ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว 25 Hours √

5 ผูชนะ (Cover Night) หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน 25 Hours √

6 ฟาเปนใจ (Cover Night) เมื่อไรโชครายจะผานไป เมื่อไรที่ฟา 25 Hours √

7 เหมือน (Cover Night) 25 Hours X

8 LADY (Cover Night) 25 Hours X

9 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง (Cove Night)ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง 25 Hours √

10 แดนเนรมิต (Cove Night) ฉันก็รูตัววาเธอไมคอยจะมั่นใจ แต Big Ass √

11 บินเขากองไฟ (Cover Night) ใจเอย เปนอะไรหนอใจ ทําไม จิตใจ Big Ass √

12 ขอบใจที่พูดแรง (Cover Night) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน Big Ass √

13 รักเหอะ (Cover Night) ยังตองเดินทางอีกแสนไกลยังตองเดียวดาย Big Ass √

14 คนข้ีอิจฉา (Cover Night) ฉันไมรู วามันเกิดอะไรกับฉัน Big Ass √

15 เทาที่มี (Cover Night) เหมือนวาโชคชะตาชางไมเคยเขาขางกัน Big Ass √

16 อยากลับไป (Cover Night) ลืมตาขึ้นมาพรอมหยดน้ําตา Big Ass √

17 อยางนอย (Cover Night) มีใครบางคนใหคํานิยาม วารักคือ Big Ass √

18 ขานอยสมควรตาย (Cover Night) โลกใบนี้ เหมือนมีคําสาปใหคน ทุกคน Big Ass √

19 เลนของสูง (Cover Night) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา Big Ass √

20 แรงโนมถวง (Cover Night) บินไปในทองนภา ใหไกลจนลับสายตา 25 Hours;Big Ass √

21 ยินดีที่ไมรูจัก (Cover Night) ไมรูวาเธอเปนใคร ไมรูวาฉันเปนใคร 25 Hours X

เผยแพร/รวมฮิต ลูกทุงขั้นเทพ ชุดท่ี 2

TRACKบันทึกเสียงการแสดงสด Covernight Plu ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 19/22



รหัสปก CD GX0261088 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

2 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

3 รองเทาหนาหอง ประตูหองเชามีรองเทาสองคูเคียงกัน ไมค ภิรมยพร √

4 น้ําตาแกปญหาไมได คัฑลียา มารศรี X

5 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 รูก็รัก อาภาพร นครสวรรค X

7 คนที่รอคอย ไดมาพบเธอ จึงรูวาเจอคําตอบ แจค ธนพล √

8 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

9 น้ําตานองเพ็ญ สุนารี ราชสีมา X

10 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

11 ใครมีปนเถ่ือน ฝน ธนสุนทร X

12 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

13 สุสานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

14 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

15 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

16 เอ เอ เอ เอ เอ เอ เจาอยาโยเย แจค ธนพล √

17 ถึงชั่วก็รัก ถึงเธอจะผานผูชายรอยพัน ไมค ภิรมยพร X

18 เงามืดในดวงใจ สุนารี ราชสีมา X

19 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

20 ใหพี่คนเดียว ฝน ธนสุนทร X

21 คางคกอกหัก ไปแลวหนอผูสาวคนใคร ไมค ภิรมยพร √

22 คนแบกรัก แบกรักมานาน มานานแสนนานเต็มที แจค ธนพล √

23 เธอไมโดนเธอไมรู คัฑลียา มารศรี X

24 สมหวังนะครับ หวังกันไป ก็ไดแตหวัง ไมเสียสตางค จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

26 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสุนทร X

27 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

28 สาวนครชัยศรี คัฑลียา มารศรี X

29 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

30 ผายันตกันลวง อาภาพร นครสวรรค X

31 ใจราว สายตาเย็นชา ที่เธอสงมาใหฉัน แจค ธนพล √

32 หัวใจเพรียกหา โอ...ละเหนอ แมดอกสายหยุดบานเชา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 จําเสี่ยงเลี้ยงพอ สุนารี ราชสีมา X

34 คนชื่อเดือน เดือนเห็นเดือนเคลือนคลอยลอยรน ไมค ภิรมยพร X

35 รักมาหาโมงเย็น ฝน ธนสุนทร X

36 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

37 สวนเกิน คัฑลียา มารศรี X

38 ขอใหเปนแคขาวลือ ไดยินขาวรายที่ไมคาดฝน จริงหรือที่ แจค ธนพล √

39 อีกดอก อาภาพร นครสวรรค X

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

41 สัญญาคือยาพิษ สัญญาทําไมถาหัวใจนองยังไมแน ไมค ภิรมยพร √

42 ฝนซาน้ําซึม สุนารี ราชสีมา X

43 สัญญาไดไหม ชอบกับเขา รักกับเขา พี่เขาใจ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

44 รอยาลางใจ ใครหนอจะมาเปนยาลางใจ ไมค ภิรมยพร √

45 ฮักอายโจงโปง ฮักนิดหนอยเคาเรียกวาฮักจิงบิ่ง ฝน ธนสุนทร X

46 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

47 อารมณเสีย อารมณเสีย อารมณเสีย อาภาพร นครสวรรค X

48 เธอจะอดขึ้นสวรรค (แต)เธอจะอดขึ้นสวรรค ถาทําให แจค ธนพล √

49 อยูกับความคิดถึง ไมมีวันไหน..ท่ีใจไมคิดถึงเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

50 ขอมองชั่วคราว ใหชายใจเหงาขอมองชั่วคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0561099 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 คนกันเอง อันวาชาวเมืองที่รุงเรืองพัฒนา ไหมไทยคอรัส;วงมิตรสัมพันธ X

2 วสันตสวาทคดี ผานลานบังคมคราใด ทวีพร เต็งประทีป;วงมิตรสัมพันธ X

3 บีกินบอกรัก เฝาใฝฝน นานวันหวังกรายใกล ทวีพร เต็งประทีป;วง ไหมไทยออรเครสตรา X

4 ดอกราตรี เมื่อแรกเจอะเจอเธอดูราเริง สุภัทรา อินทรภักดี;วง ไหมไทยออรเครสตรา X

5 โอแมมารตี จันทรลอยอยูริมฝงชล อนุชา ปาทาน;วง ไหมไทยออรเครสตรา X

6 เพลงไตเต้ิล (มีแตทํานองเทานั้น) วงมิตรสัมพันธ X

7 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร สุรชัย สมบัติเจริญ;วงมิตรสัมพันธ √

8 คูลีลาคูขวัญ เพียงพบกัน แรกประสานสายตา ไหมไทยคอรัส;วงมิตรสัมพันธ X

9 หาเดือน ดวงดาวพราวเวหา ฉันหมายตา ไหมไทยคอรัส;วง ไหมไทยออรเครสตรา X

10 REMEMBRANCE (มีแตทํานองเทานั้น) สินนภา สารสาส;วง ไหมไทยออรเครสตรา X

11 รักฤดูรอน รักหนารอน มันเรารุมสุมอุรา ไหมไทยคอรัส √

12 อัปสรา อาองคอัปสรา ฟาหยาดแสงดาว ฉัตรศรินทร อินทรโยธา √

13 วันหนึ่งวันนั้น ควันบุหรี่บางเบาเปนสีเทาลอยไป ไหมไทยคอรัส X

14 ดนตรีคีตา ดนตรีคีตา เวหาจักรวาล สุรสีห อิทธิกุล X

15 ฉันจะฝนถึงเธอ เมื่อตะวันลับลา ฟาก็หมองมืดหมน ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

16 จดหมายจากเพียงจันทร สวัสดีพี่จา นองจอมอมาถึงพี่ ฉัตรศรินทร อินทรโยธา √

17 เมื่อไมมีเธอ พริ้วลมพัดใบรวงโรยรมไม ไหมไทยคอรัส √

18 แสนสุขสม --ดนตรีบรรเลง-- วง ไหมไทยออรเครสตรา X

19 รักอันเปนนิรันดร ดาวพรางพราวราตรีสลับสีสกาว ทวีพร เต็งประทีป X

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
THE MASTERPIECE ดนู ฮันตระกูล

TRACK

หนา 20/22



20 บานรักเรือนเรา --ดนตรีบรรเลง-- วง ไหมไทยออรเครสตรา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0561031 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 เธอเปนของเขา (ล.สายรัก สายสวาท)เพราะโชคชะตา ลิขิตใหมารักเธอ แลวใย กัน นภัทร √

2 หัวใจรอคําวารัก กัน นภัทร X

3 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

4 ขางๆหัวใจ (ละครเรือนแพ) พยายาม ทําความเขาใจ สายตาเวลา กัน นภัทร √

5 น้ําตาแสงไต (ละครเรือนแพ) นวลเจาพี่เอย คํานองเอยล้ําคร่ําครวญ กัน นภัทร √

6 เรือนแพ (ละครเรือนแพ) เรือนแพ สุขจริงอิงกระแสธารา กัน นภัทร √

7 คนที่ไมคูควร(ล.เพื่อเธอ) ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเขามา ใหรูวา กัน นภัทร √

8 พยุง เหนื่อย แทบยืนไมไหว ก็ยังมีใครมาพยุง กัน นภัทร √

9 วันเพ็ญ (V.POP)(ละครเรือนแพ) จะมีคืนไหนที่แสงจันทรงามเทาคืนวันเพ็ญ กัน นภัทร √

10 พิมพไวในใจ รู...ฉันรูวามันผิด กับความคิดที่มัน กัน นภัทร √

11 เทาที่รูคือฉันรักเธอ เธอจะยังไงไมรู เทาที่รูคือฉันรักเธอ กัน นภัทร √

12 Bad Valentine มองคนมีความรัก มองไปก็ยังยิ้ม กัน นภัทร √

13 หนึ่งในพันลาน คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอิงกายซบลงตักนอน กัน นภัทร √

14 อยูเพื่อรัก (ละครจาวพายุ) จากชีวิต ที่อยูลําพังไมมีจุดหมาย กัน นภัทร √

15 คนไมสําคัญ (ละครบัลลังกเมฆ) แมไมใชคนโปรด อยางคนอื่นเขา กัน นภัทร √

16 หวังดีประสงครัก มีสิ่งใดแอบแฝงในใจ หรือเปลา กัน นภัทร;VieTrio √

17 กาลเวลา เธอยังจําวันเหลานั้นไดหรือเปลา กัน นภัทร √

18 ปลุกฉันไดไหม รอ..เธอโทรมาคุยทุกๆคืน ทั้งที่เธอ กัน นภัทร √

19 อาลัยรัก (ละครเรือนแพ) ฉันรักเธอรักเธอดวยความไหวหวั่น กัน นภัทร X

20 โลกนี้คือละคร (ละครเรือนแพ) โลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกยอน เปรียบเหมือน กัน นภัทร X

21 นกขมิ้น (ละครเรือนแพ) ค่ําคืนฉันยืนเดียวดาย กัน นภัทร √

22 อาจเคยเปนคนไมดี (V.POP) ฉันเคยกลัว คอยกลัวจะมีสักวัน ความหลัง กัน นภัทร √

23 รักเอย (ละครเรือนแพ) รักเอย จริงหรือที่วาหวาน กัน นภัทร X

24 กันและกัน คําวารักคํานี้ ที่เรามีใหกัน วันและคืน กัน นภัทร √

25 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย กัน นภัทร √

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

27 รักแทอยูเหนือกาลเวลา (ล.สุภาพบุรุษฯเวลาที่ลวงเลย นั้นทําใหคนเปลี่ยนไป กัน นภัทร √

28 ระยะทําใจ เจ็บและจริงๆก็พรอมจะไป แตวันนี้เธอ กัน นภัทร √

29 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหนึ่งคนท่ีไมสําคัญ กัน นภัทร √

30 คําสัญญา (ละครคูกรรม) ฉันไมไดตอกย้ํา ฉันไมตําหนิ กัน นภัทร √

31 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

32 แคคิดถึงกัน เปนไดดั่งลม ยามที่เธอเงียบเหงา กัน นภัทร √

33 รักควรมีแคสองคน อยาเลยอยาหลบสายตา ชวยหันมาคุย กัน นภัทร √

34 อยากใหรักมากกวา เธอวาฉัน นาคบหา และนาสนิทสนม กัน นภัทร √

35 เหวี่ยงก็รัก เธอดูดีเวลามองฆอน ยิ่งเธองอน...ยิ่งชอบ กัน นภัทร √

36 ลูกพี่ลูกนอง (ละครลูกพี่ลูกนอง) อยูกับอา และกับอา งานฉันหนะอยูกับฟา กัน นภัทร;โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261129 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

3 หรือแคขําขํา+ติดใจ+ใจหนึ่งก็รัก+หมดใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

4 เลาสูกันฟง ฉันยังจําเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน ชาติ สุชาติ (The Voice) √

5 ทะเลสีดํา(Live Audio) ช.ทะเลสีดํา ไมมีแสงไฟ มองไมเห็นทาง ลุลา;อิทธิพงศ กฤดากร ณ อยุธยา √

6 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

7 ไมรัก...ไมตอง ยากแคไหนที่ตองลบเธอจากสมอง นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

8 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง หนึ่ง ETC √

9 อาว (นั่งเลน 2) บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

10 กะทันหัน แปลกแตจริง สิ่งนี้ไมนาจะเกิดขึ้น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ √

11 รักเธอไปทุกวัน (Live Audio) เหนื่อยแตไมยอม ฉันพรอมที่จะเดินตอ สุนิตา ลีติกุล(โบ) √

12 คิดมาก(Live Audio) บอกกับฉันไดมั้ยวามันเปนความจริง ปาลมมี่ X

13 การเปลี่ยนแปลง ไมเอาอีกแลว ฉันพอทีกับความรัก ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

14 Tick Tock มันบังเอิญวาฉันไมมีใคร พอเธอดีกับฉัน ซานิ นิภาภรณ ฐิติธนการ √

15 MUSIC LOVER ลองเก็บตัวเงียบ เหนื่อยมามาก ปนัดดา เรืองวุฒิ √

16 อยากสวย+ความดันทุรังสูง เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม);มาชา วัฒนพานิช √

17 ลืมไปกอน (นั่งเลน 2) วันที่เธอไดบอกลา วันที่เธอไดบอกมา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

18 ภาพลวงตา ภาพที่ทําวามีเยื่อใย ภาพที่ทําอะไร DA endorphine √

19 ดีอยางไร กดเบอรไปจะคุยกับเธอ อยากเคลียร เอ็ม อรรถพล √

20 เปราะบาง หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

21 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

22 จากคนอื่นคนไกล (Live Audio) ความจริงที่เธอตองฟง ความจริงที่เธอ มาชา วัฒนพานิช √

23 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

24 รักเธอคนเดียว (ONE LOVE) ถาฉันน้ีเปนคนธรรมดาทั่วไป ไมใชภาพ ณัฐ ศักดาทร √

25 แหลก (Live Audio) ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ พลอยชมพู √

26 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง แสตมป อภิวัชร เอื้อถาวรสุข √

27 รูตัวหรือเปลา รูตัวหรือเปลา จากวันที่เธอ ซานิ นิภาภรณ ฐิติธนการ √

28 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก สุกัญญา มิเกล √

29 เมื่อเขามา...ฉันจะไป รูดีแกใจ วาฉันเปนใคร ไมเคยคิดไกล เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

30 ตะวันยังมีใหเห็น ภายในใจวนเวียนเฝาคิดถึงเพียงเธอ แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

31 ออมแขนที่วางเปลา+งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง นิว นภัสสร ภูธรใจ;กัน นภัทร √

Signature Collection of กัน นภัทร
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Divos&Divas Super Hits Live Audio
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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32 ถลํา ในค่ําคืนที่ความตองการมันรุมเรา บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

33 อยาเอาความเหงามาลงที่ฉัน แลวฉันจะชวยอะไร จะชวยยังไงหรือเธอ สบชัย ไกรยูรเสน √

34 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย √

35 Medley ตอบยังไง+แพคําวารัก+ฤดูอกหัก ปอป ปองกูล √

36 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล ชาติ สุชาติ (The Voice);ศิรินทิพย หาญประดิษฐ √

37 คําอธิษฐานดวยน้ําตา นาฬิกายังเดินและหมุนอยูทุกวัน เพียงแต โดม THE STAR 8 √

38 รักไมตองการเวลา ฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

39 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง กัน นภัทร √

40 กลับมาเปนเหมือนเดิมไดไหม ทําไมสายตาเย็นชา เวลาที่เราเจอกัน บอย Peacemaker √

41 ปลอย (Live Audio) เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

42 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ ณัฐ ศักดาทร;แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

43 เรื่องที่ขอ (นั่งเลน 2) ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

44 กลับไมได ไปไมถึง ฉันรูวาเธอรู และฉันก็ดูรู เอ็ม อรรถพล ประกอบของ;หนุม กะลา √

45 ขอเช็ดน้ําตา เช็ดน้ําตาแลวมองกันไดไหม I-ZAX √

46 ฉันรู (Live Audio) ฉันรูเธอมีอดีตในใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

47 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย นันทิดา แกวบัวสาย √

48 นาทีที่ไมมีฉัน เลนเกมสหลบตากับหนาจอ ทั้งทั้งเปน ตอล วันธงชัย อินทรวัตร √

49 ถามเอาอะไร เกลียดคําถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ บอย Peacemaker √

50 อกหัก ความรัก ตองพังลงไป อนาคตที่สุดก็ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0261122 ทําซ้ํา

วันที่วาง 30/08/2561 1 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

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

3 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

4 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี คณิตกุล เนตรบุตร(แพรว);ธิติมา ประทุมทิพย √

5 รักอยูหนใด รักเจาเอย ไดยินวาดีกับหัวใจ บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA √

6 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

7 หมวยนี่คะ ตาชั่วเทอชั่ว ปูยาวหลายอูหลูหวอ CHINA DOLLS √

8 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

9 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

10 'มนัสจัง วันนั้นที่ฉันถูกเธอทิ้ง สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

11 มืดตึ๊ดต๋ือ มืดตึ๊ดต๋ือ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

12 ฮัลโหล ฮัลโหล ไปอยูที่ไหนเธอ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

13 OH OH พยายามไมทักไมทาย พยายาม นิโคล เทริโอ √

14 รัก ไมรัก เขาคนน้ันที่เจอะกันมาก็แสนนาน ZA ZA √

15 เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

16 ติ๊กต็อก เงยหนาดูนาฬิกา ฟงเสียงเจานาฬิกา แคทรียา อิงลิช (แคท) √

17 กะโปโล ก็เกิดตามเธอไมกี่วันหรอก นิโคล เทริโอ √

18 รักมากเลย รักมากเลย แบบวา ถูกใจ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

19 แบงแบงกันไป รวยก็ไมรวย ไมรวยแลวยังจะหยิ่ง MR.TEAM √

20 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

21 โอะ โอะ โอะ โอะๆๆเจ็บ โอะๆๆๆๆเจ็บ CHINA DOLLS √

22 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

23 สยามเมืองยิ้ม นานาเอยนาม ยิ้มสยามนั้นนามประเทือง 2007 SHOW GIRLS √

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

25 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญิ๋ง √

26 HULA HULA Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล 2005 ทิวา Hula Hula √

27 BURN เปลวไฟอันตราย อันตรายถาเจอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

28 จีนี่ จา พัน พันราตรี ที่ Genie ไมเจอใครๆ ศิลปน 2002 ราตรี √

29 เหมียว เหมียว ฉันไมไดเปนลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว แคทรียา อิงลิช (แคท) √

30 Ooh La La มากับฟน ah มากับไฟ ah มายังไง 2007 SHOW GIRLS √

31 สองตา กอนจะคุย จะบอกอะไรกัน ก็อยากให ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

32 ฉันก็สูคน มันก็ถึงเวลา ที่ตองประกาศอิสรภาพ นิโคล เทริโอ √

33 MONEY MONEY MONEY MONEY MONEY O-hi-yo MR.TEAM √

34 อยามายุงกับฉัน ไดโปรดอภัย หากไมเปนการรบกวน สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

35 ติ๊งหนอง ติ๊งๆ หนอง ก็ ติ๊งๆ หนอง ติ๊งๆ หนอง CHINA DOLLS √

36 รูไหมวาใครใหญ รูไหมวาใครใหญ แถวนี้นะใครใหญ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

37 สองคน สองคูณ ONE TWO ONE TWO THREE เก็ต แกงค √

38 พิลึก กึกกือ เธอเปลี่ยนไป เธอเปลี่ยนไป ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

39 มันไมงาย เธออะไร อะไร เธออะไรก็ชักงง สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

40 ขอโทษนะคะ ขอโทษ ขอโทษนะคะ ถาพูดไมคอยเขาหู ญาญาญิ๋ง √

41 ผัดกะเพรา รักฉันรักฉันเหลือเกิน เธอเคยยืนยัน MR.TEAM √

42 ใจละลาย แคเห็นเธอแลวก็ใจละลาย ใจละลาย ZA ZA √

43 อั่งเปาใจ บอกกี่ครั้งๆ จะใหแตะเอีย CHINA DOLLS;สมพล ปยะพงศสิริ √

44 หัวใจลัดฟา บาย บาย ทองฟา บาย บาย สายลม ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

45 ตาหลก โอย โอย โอย โอย โอย โอย โอย ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

46 เอะอะก็ไมคิด ถึงพี่ชายๆๆ แสนดี โทษที โทษที ZA ZA √

47 Yeah Yeah I love you นาฬิกาเรือนใหญ ปลุกแลวรูไหม บัวชมพู ฟอรด;พิมพมาดา บริรักษศุภกร(ZAZA √

48 สลัด...สะบัด แอบไปดักวันนี้ กะวามี Surprise ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

49 H.N.Y สวัสดี คะ... ถึงปใหม ก็ใหเปนคนดี CHINA DOLLS √

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

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Green Concert 21 # Dance Fever
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