
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262052 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

2 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

3 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

4 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

5 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

6 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

7 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

8 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

9 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

10 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

11 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

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

13 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

14 นองมีผัวแลว สองขาคูนี้ ที่มันเคยเดินเคียงอาย ดอกออ ทุงทอง √

15 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

16 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

17 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

19 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

20 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

21 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

22 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

23 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

24 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

27 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

28 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

29 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

30 กอดคนนอกใจ บไดโดนหลอกแตถูกนอกใจ ถึงจับบได ศิริพร อําไพพงษ √

31 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

32 ทนพิษบาดแผลไมไหว ดั่งกับโดนมีดโกนกรีดลงกลางใจ กานตอง ทุงเงิน √

33 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

34 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

35 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

36 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

37 มากอนไดหนา มาชาไดใจ ดีกวาก็แคมากอนนอกนั้นถูกบั่นทอนใจ ศิริพร อําไพพงษ √

38 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

39 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

40 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

41 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

42 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

43 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

44 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

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

46 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

47 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

49 แฟนใหมก็เอา แฟนเกาก็รัก เธอบอกใหรอเพื่อจะขอเลิกกันกับเขา หญิงลี ศรีจุมพล √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262050 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ดอกหญาในปาปูน หัวใจติดดิน สวมกางเกงยีนสเกา เกา ตาย อรทัย √

3 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

4 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

5 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

6 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

7 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

8 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

9 กระทอมทําใจ กระทอมมุงฟางกลางทุงนาขี้กระตาย ศร สินชัย √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง ลูกทุงหญิงฮิตที่สุด

TRACK

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
แกรมมี่ โกลด ลูกทุงฮิตอมตะ

TRACK

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

หนา 1/16



10 แรงใจรายวัน จะอดหรืออิ่ม เราจะยิ้มใหกัน ศิริพร อําไพพงษ √

11 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

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

13 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

14 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

15 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

16 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

17 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

19 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

20 ตัวจริงประจําใจ นองเกือบเสียใจตลอดชีวิต ทั้งที่ใกลชิด ศิริพร อําไพพงษ √

21 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

22 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

23 อายเขี่ยนองถิ่ม บแมนลูกฟุตบอลแตนองกะโดนเขี่ย กานตอง ทุงเงิน √

24 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

25 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

26 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

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

28 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

29 คําวาจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ เตรียมจะไปแลวใชไหม ก็เห็นเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

30 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

31 กรุณาอยูในระยะของความคิดถึง ทวนอีกครั้งเอาไหม กติกาการเปนแฟนฉัน เปาวลี พรพิมล √

32 โทรหาครั้งสุดทาย คนใจเหงา ไดแตทนเหงาใจ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

33 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

34 ใจสารภาพ แคเพียงสมมุติวาหยุดคบกัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 สัญญากับใจ จะไมกลับหลังถายังไมไดดี เอยถอยคํา จอมขวัญ กัลยา √

36 เขียนฝนไวขางฝา เขียนติดฝาหองวาตองสูไหว ลูกตองทํา รัชนก ศรีโลพันธุ √

37 หยาดเหงื่อเพื่อแม ลูกทํางานหนัก เพราะอยากเห็นแมพักผอน เอกพล มนตตระการ √

38 ทบ.2 ลูกอีสาน ตองจากบานนา ถูกเกณฑเขามากรมทหาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

40 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

41 อกหักเพราะฮักอาย ผูหญิงคนน้ีขอทําหนาที่อกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

42 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

43 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

44 สะดวกคุยหรือเปลา เธอเปนคนดีที่มีเจาของ หลังจากแอบมอง เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

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

46 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

47 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

48 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

49 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

50 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562003 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 ยายายา มาริโอ เมาเรอ X

2 กอด กัน นภัทร X

3 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

4 รักดีๆไมมีขาย (ละครรักเกิดในตลาดสดรับไหมครับ ความรักดีๆที่ไมมีขาย โจก SO COOL √

5 Cross Love (V.Japan Rock)ล.รอยรักฯi-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de INSTINCT √

6 ไมรักคนอื่น (ล.หักเหลี่ยมตะวัน) ETC X

7 ไมใชไมรัก (ล.หักเหลี่ยมตะวัน) ไบรโอนี่ X

8 หัวใจใหเธอ (ล.สองหัวใจนี้เพื่อเธอ) ไอซ ศรัณยู X

9 เหตุผลของคนไมดี โอปอ ประพุทธ X

10 เพราะฉะนั้น (ละครเพลิงทระนง) เมื่อฉันนั้นทุกข แลวใครจะทุกขดวย ZEAL X

11 เพียงในใจ (ละครเพลิงทระนง) ฉันรูดีเสมอ วาคนที่คูควรเธอ จะตองดี บอย Peacemaker √

12 จะสูหนาเธอยังไง (ละครเพลิงทระนง)เคยแตมองเธอในแงราย เขาใจผิดไป พั้นช √

13 อยูเพื่อเธอ ปนจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย X

14 รักแทมีแคครั้งเดียว รณเดช วงศาโรจน (แหนม) X

15 รักชั่วนิรันดร แนน สาธิดา พรหมพิริยะ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262059 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 O.K.นะคะ โอยคิดถึง คิดถึงอยากจะเจอใหซึ้งใจ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

2 พูดอีกที ก็ชอบมาก ที่เธอบอกวารัก คริสตินา อากีลาร √

3 แมลง เสียงรองก็ดังปกมันบางใส ทาทา ยัง √

4 ฝากเลี้ยง โอะๆๆโอวๆๆใจเรานั้นชักจะยังไง เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

5 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

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

7 บุษบา คุณคะ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน นิโคล เทริโอ √

8 หมวยนี่คะ ตาชั่วเทอชั่ว ปูยาวหลายอูหลูหวอ CHINA DOLLS √

9 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด ทาทา ยัง √

10 ยุงนา ยุงนา ไมตองมายุงอะนา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

11 อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น อยามองตรงนั้น คริสตินา อากีลาร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปนเพลงละครฮิต ทองเอก หมอยา ทาโฉลง TRACK

ตื๊ดมันส เขยาโลก

หนา 2/16



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

13 โอะ โอะ โอะ โอะๆๆเจ็บ โอะๆๆๆๆเจ็บ CHINA DOLLS √

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

15 เจ็บนิด..นิด โนนก็ไมดี ฉันคงไมดีเทาไหร ญาญาญิ๋ง √

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

17 BURN เปลวไฟอันตราย อันตรายถาเจอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

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

19 เหรอ Feat.Buddha Bless ตอนนี้ฉันยังไมมองใคร เหรอ ZA ZA √

20 มะลึกกึ๊กกึ๋ยย ฉันเปนแมมดดูตัวเล็กไปหนอยหนึ่ง นาตาลี √

21 SORRY อยากจะบอกวาการไปถามเขา พาเมลา เบาวเดนท √

22 ร.ฟ.ร. (Love Train) CHOO LA CHOO CHOO CHOO LA เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

23 ไมรักไดไง เธอโทรมาแตเชาคุยกันใหฉัน พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

24 อยาทํา อยาทํา บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น นัท มีเรีย √

25 ไมใช...ไมชอบ! ไมใชไมชอบ ไมใชฉัน ไมเคยรักใคร นาวิน ตาร √

26 โอะ...โอย ถูกบังคับและก็ขูเสมอ ทาทา ยัง √

27 เหลวไหล มาแลวยังดีกวามาชา มาชายังดีกวา ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

28 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

29 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

30 พลิกล็อค จะไมรักก็ไมบอก หลอก คริสตินา อากีลาร √

31 กลับดึก กลับดึก อยูก็ลึกในซอยเปลี่ยว ใหม เจริญปุระ √

32 ไมยากหรอก มันตองอยางนี้สิ อยางนี้สิ คริสตินา อากีลาร √

33 ก็ใครมันจะไปรูละ รูไหมวาใครแอบคิดถึง อะอันนี้ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

34 ประวัติศาสตร แตกอนอาจจะตองยอม คริสตินา อากีลาร √

35 เชาไมกลัว ตาตอตากับเธอ เจอะเจอคราวนี้ พุฒิพงศ ศรีวัฒน(ลีโอ พุฒ) √

36 ดวยรักและปลาทู อยากใหเธอคิดวาฉันเปนแมว ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

37 ตะโกนบอกฟา (Remix) เมื่อไรที่เห็นเธอไดแตเพียงแคทักทาย เจสัน ยัง √

38 NON-STOP พอเห็นแลวก็ไมทัก พอทักแลวก็ไมหัน DRAGON 5 √

39 จะจาหนอยนะจะ ทํายังไงไมเปนไมเปนเลยจริง ไบรโอนี่ √

40 มืดตึ๊ดต๋ือ มืดตึ๊ดต๋ือ ทําไมมันมืดตึ๊ดตื๋อ ตอง(ภัครมัย โปตระนันทน) √

41 นินจา แปลกจริงจริงเลย ก็อยู คริสตินา อากีลาร √

42 ALL I WANNA DO แลวเธอก็กลับมา แลวเธอก็กลับมา เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

43 เด๋ียวนะ ทางซายก็มีคนเชียร ทางขวาก็มีคนเชียร นัท มีเรีย √

44 ลัดวงจร เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เปนอาการทางใจ ไบรโอนี่ √

45 ไมใช ไมใช ไหนใครบอกวาเรานะรักกัน ใครไปแอบพูด นิโคล เทริโอ √

46 วางเมื่อไรมาอีกนะ วางเมื่อไรก็มาอีกนะ นัท มีเรีย √

47 ยังไงไมรูซิ มาเจอะเขาแลวซิ ใหม เจริญปุระ √

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

49 'มนัสจัง วันนั้นที่ฉันถูกเธอทิ้ง สุนิสา สุขบุญสังข(ออม) √

50 อีรุงตุงนัง เคยไดยินวาเธอ มีใครๆวุนวาย ญาญาญิ๋ง √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262054 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย;Jojo Miracle √

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

5 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

7 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

9 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

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

12 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

13 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

15 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

17 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

19 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

21 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

23 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ตาย อรทัย √

25 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

27 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

28 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

29 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

31 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ไผ พงศธร-ตาย อรทัย

หนา 3/16



32 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

33 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 สุดทายอายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกา รูปที่สองเฮานั้นถายเก็บไว ตาย อรทัย √

35 ตั๋วอายเปนคนสุดทายไดบ อยากรูในใจเคยรักฉันไหม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 มีนองไวเฮ็ดหยัง นองบคือกับเขาดอก สิวากระจอก ตาย อรทัย X

37 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

39 เปนเพื่อนไมได หัวใจอยากเปนแฟน คนอยากเปนแฟน ทําไมไดเปนแคเพื่อน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 กด Like ใหแนเดอ สงความสุขผานเฟชบุคขึ้นกระดานของอาย ตาย อรทัย √

41 เสียใจกี่ครั้ง ก็ยังเลือกเธอ เหมือนความเศรา จับเอาใจฉันไปขัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

43 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 จัมบองที่ชองจอม เย็นเยียบโยบ เฝาแตกื๊ดดอลหนาบอง ตาย อรทัย √

45 ตั้งใจแตยังไปไมถึง ยอมรับวาเหนื่อยแตก็บยอมถอดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 คนหนึ่งฝากชีวิต อีกคนคิดไมซื่อ ก็คิดวาใชที่สุด จึงหยุดการมองหาใคร ตาย อรทัย √

47 คนแรกที่ทําใหรัก เธอมากับคําวาใช มาปรากฎกาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 ไมรองไห ไมใชไมเจ็บ เจ็บแคไหน ตองยอมแคไหน ใครเขา ตาย อรทัย √

49 เขายิ่งใช อายยิ่งเจ็บ อายรูสึกเหงา วันที่เจาถูกเขาหาเจอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ความเหงาที่ตองกาวผาน กอดเขานั่งเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262083 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

2 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

3 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

4 คูคอง กอง หวยไร X

5 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

6 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

7 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

8 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

9 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

10 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

11 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

12 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

13 บักจีเหลิน จีเหลิน สายหมอบ X

14 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

15 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

16 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

17 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

18 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

19 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

20 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

21 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

22 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

23 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

24 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

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

26 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

27 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

28 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

29 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

30 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

31 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

32 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

33 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที เตา ภูศิลป √

34 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

35 ฮูโตแนบ(อายเจ็บ) จบกันไปได บ ดนเจาจะมีคนของใจคนใหม เน็ค นฤพล √

36 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

37 เคานตดาวนกับสาวนา เคานตดาวนๆ กับไผหลา ฮูบวาอายรอ เจมส จตุรงค;สม พฤกษา √

38 มักหลายสาวขายขาวปุน จีเหลิน สายหมอบ X

39 ผูบาวขี้เหลา วงค ชนะกันต;เมย จิราพร X

40 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

41 บทเรียนราคาถึก เนย ภัสวรรณ X

42 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย มีนตรา อินทิรา √

43 นองตั้งใจฮัก อายตั้งใจถิ่ม ทิ้งกันงายๆ เห็นนองเปนไมไอติม เวียง นฤมล X

44 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

45 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

46 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

47 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

48 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

49 นองบผูงามคือเพิ่น อยากมีโมเมนตไดเปนแฟนอาย สม พฤกษา √

50 ฮักบได แตลืมอายบลง ละฮูแกใจ วาการเปนแฟนอาย เวียง นฤมล √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมเพลงลูกทุงอินดี้ฮิตรอยลาน
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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262091 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

4 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

5 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

6 ความลับมีในโลก(Secret) INK WARUNTORN X

7 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

8 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

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

10 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

11 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

12 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

13 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

14 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

15 ใจบาง SIRPOPPA X

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

17 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

18 พรุงนี้จะเขาใจ อยูกับรอยน้ําตา ที่ผานและพนมา รัตน จันทรประสิทธิ์ √

19 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

20 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

21 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

22 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

23 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

24 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

26 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

27 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

28 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

29 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

30 มีแตน้ําตา คิดถึงเขาอีกแลว ก็ไมรูครั้งที่เทา โอปอ ประพุทธ √

31 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

32 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

33 เหตุผลของการจากลา รูดีวาตองจบ รูดีวาตองจาก หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

34 คิดถึง มองดูเสนทางที่ฉันเดินอยู จะมีใครรู BODYSLAM √

35 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

36 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

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

38 ฉันมาบอกวา Season Five X

39 คนที่ไมใช O PAVEE X

40 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

41 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

42 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

43 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

44 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

45 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

46 เรือเล็กควรออกจากฝง เสียงลมคําราม ฟาครามพลันมืดมัว BODYSLAM √

47 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

48 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

49 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

50 เธอ อยูไกลจนสุดสายตา ไมอาจเห็น COCKTAIL √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262094 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

3 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

4 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

5 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

6 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

8 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

9 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

10 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

11 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

12 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

13 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

14 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

15 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

16 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

17 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

รวมเพลง 50 ลูกทุงโคตรฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ฮิตไมหยุด ฉุดไมอยู
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19 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

20 บอกเลิกบกลา บอกลาบได คะแนน นัจนันท X

21 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

22 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

24 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

26 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

27 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

28 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

29 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

30 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

31 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

32 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

34 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

35 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

36 บายเบิ่ง ลําไย ไหทองคํา;แอม แอวสะออน X

37 เกิบแตะกับหัวใจ ดุย เชียงรัมย X

38 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

39 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

40 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

41 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

42 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

43 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

44 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

45 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

46 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

47 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

48 คิดฮอดแฮงแลวเด ตอบมาแนวาอยูไส ตอบมาแนวาอยู ขาวทิพย ธิดาดิน √

49 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

50 บอกใหไปกับเขา บอกใหไปกับเขา บอกใหเจาตัดใจ ดุย เชียงรัมย X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262112 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

4 ขอวอน 2 Somkiat X

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

6 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

7 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

8 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

9 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

10 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

11 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

12 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

13 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

14 ถอย GLISS X

15 เธอเปลี่ยนไป(Cover) มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา บอย Peacemaker √

16 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

17 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

18 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

19 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

20 หรือมันไมมีอยูจริง สงกรานต รังสรรค X

21 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

22 ไมบอกเธอ Bedroom Audio X

23 คนทางนั้น GiFt My Project X

24 ลูกอม ในคืนที่ฟาเต็มไปดวยแสงไฟ วัชราวลี X

25 เจ็บละเนาะ เพชร สหรัตน;เอ มหาหิงค X

26 เร็ว วง zoom X

27 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

28 เชิญ วง Fin X

29 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

30 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

31 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

32 ขัดใจ COLORPiTCH X

33 หองนอน Friday Night to Sunday X

34 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

35 คงไมทัน สงกรานต รังสรรค X

36 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

37 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

38 รถของเลน เสือโครง X

เพลยลิสต ฮิตรอยลาน 2
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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39 แผลในใจ GTK X

40 Event รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยูจริง รักที่ Season Five √

41 อยากใหเธอลอง Musketeers X

42 โปรดเถิดรัก รูดีวามันก็จบไปนานแลว แตใจยังคงคิด COCKTAIL √

43 ฉันมาบอกวา Season Five X

44 หมดใจ วง zoom X

45 แคไดรักเธอ 7 DAYS CRAZY X

46 ขาดเธอขาดใจ นัท ชาติชาย X

47 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

49 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

50 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262126 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

2 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

3 จี่หอย โอเด เพื่อนเอย คือดังเคยกันนั้น พี สะเดิด √

4 บกลาบอกครู (แตหนูกลาบอกอาย) ครูภาษาไทยเคยใหเขียนเรียงความ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

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

6 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

7 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

8 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

9 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

10 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

11 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

12 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

13 อายเพิ่งรู หรือเจาเพิ่งทํา ความในใจที่เขาสงไลนมาทัก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

15 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

16 น้ําตาสาววาริน สาววารินวันนี้ตองกินน้ําตา จินตหรา พูนลาภ X

17 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

18 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

19 อยากมีเธอเปนแฟน คนไมมีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแคทํานอง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 แพใจคนดี มอบคําวาแฟนตอบแทนความดีของอาย ศิริพร อําไพพงษ √

21 รักจัง ไมมีสิ่งใดทําใหอุนใจเทาเธอ ในทุกวัน พี สะเดิด √

22 คุณลําใย ยังจําไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเอง ลูกนก สุภาพร √

23 เลิกแลวคะ เลิกแลวคะหนูเลิกกับเขาแลวคะ อาภาพร นครสวรรค X

24 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

25 ผูชายในฝน ตั้งแตเปนสาวเต็มกาย หาผูชายถูกใจ เปาวลี พรพิมล √

26 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

27 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

28 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

29 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมือง จินตหรา พูนลาภ X

30 เลิกกันแตไมมีวันเลิกเจ็บ ไมอยากเห็นหนา เพราะกลัวน้ําตาจะไหล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

32 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

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

34 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

35 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

36 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

37 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

38 ถาฉันรวยจะสวยใหดู ถาฉันรวยจะสวยใหดู ลูกนก สุภาพร √

39 ชอบไหม ชอบไหม ชอบไหมรูปรางหนาตาแบบเนี๊ยะ อาภาพร นครสวรรค X

40 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

41 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ X

43 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

44 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

45 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

46 หนาจอรอสาย โหลดเพลงรอสายที่มีความหมาย ตาย อรทัย √

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

48 แทงขางหลัง คิดบออกซิบอกใจยังไง แนมเบิ่งใจอาย หญิงลี ศรีจุมพล √

49 สาวชุมแพแพรัก จินตหรา พูนลาภ X

50 วันที่บมีอาย ฟาเอย มีไวเฮ็ดหยัง ถาอายบนั่ง ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562014 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 อรุณ วันเวลาที่ไมมีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉัน POTATO √

2 ฮู ฮู ฟาไรดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทําให POTATO √

3 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

4 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

5 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

Potato อัลบั้มชุดที่เจ็ด
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK
ทําเนียบลูกทุงเงินลาน
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6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 เธอคือเรื่องจริง(ใคร) ใครที่จะเขาใจบางสิ่ง กับหัวใจที่ฉันมี Potato √

8 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

9 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

10 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

11 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

12 สมดุล ในวันที่ใจกําลังออนลา แอบเฝาคอยมองหา Potato √

13 ก็ยังดี เวลาเดินชากวาในทุกๆ วัน เมื่อไมมีเธอ POTATO √

14 แคนี้ ยังคงเจอกับคําถามที่อยูในใจ ยังไดยิน POTATO √

15 ไมเปนไร (ตอนเย็น) ตั้งแตเชาเรื่องที่ตองเผชิญ เกินที่ใจ POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262089 ทําซ้ํา

วันที่วาง 04/04/2562 1 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

2 กะเทยหาว จินตหรา พูนลาภ X

3 ประสาซ่ําผัว ประสาซ่ําผัว ฮึย ประสาซ่ําผัว ประสา ลํายอง หนองหินหาว √

4 ผัวไผกะชาง บัวผัน ทังโส X

5 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

6 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

7 น้ําตาหลนบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ X

8 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

9 บหักคา เวาเรื่องหมากไมมันก็มีหลายชนิด แต ดอกออ ทุงทอง √

10 ยาหมอสั่ง โอละนอๆ.....เออ....นองเมีย ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

11 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

12 เตยลาหนาเฟซ กุง สุภาพร สายรักษ X

13 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

14 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

15 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

16 มากับแพะ สาวแย เจติยา X

17 แกวปงไก แกว มณีทรัพย X

18 เทิ้งใหญเทิ้งยาว ดาหลา ธัญญาพร X

19 ลมสา ลําซิ่ง สายลมสาออกพรรษาหยาว หยาว หยาว ศิริพร อําไพพงษ √

20 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

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

22 ปลอยน้ําใสนานอง เพชร สหรัตน;แพรวพราว แสงทอง X

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

24 ปูหนีบอีป พร จันทพร X

25 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

26 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

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

28 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

29 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

30 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

31 ชวนนองไปแทงเอี่ยน เดนชัย วงศสามารถ;แพรวพราว แสงทอง X

32 จับฮําแหน พร จันทพร X

33 หนาวเย็นจนเอ็นแข็ง เตะ ตระกูลตอ X

34 คารม เพชร สหรัตน;บัวผัน ทังโส X

35 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

36 จีบเอาสิคะ เขามีแมพอไปขอเอาสิ ทําเหมือนของฟรี ลํายอง หนองหินหาว √

37 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

38 หนุมโคโยตา หนุมนาขาดงมาหลงมนสาวโคโยตี สมบูรณ ปากไฟ √

39 จิ๊กโกนําเขา กางเกงยีนสก็เมดอินจีนแดงเสื้อตัวแพง พี สะเดิด √

40 บมีสิทธิ์เหนื่อย หนักครับพี่..แตบมีสิทธิ์เหนื่อย ไหมไทย ใจตะวัน √

41 เตนหลุดเถียด ดนๆจั่งมีงานบุญ ขอขอบคุณเจาภาพ ศร สินชัย √

42 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

43 แจว ถูกหวยไดเปนลาน มัน ก็แจวนะซิ หญิงลี ศรีจุมพล √

44 เด็กปม ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรี พี สะเดิด X

45 เปนจั่งใดละบัดนี้ อยากสิถามใจนองนาง มันเกิดอีหยังขึ้น ไหมไทย ใจตะวัน √

46 ตกงาขามนอย หลงมักนองหลา ผูสาวสาบานรอง ศร สินชัย √

47 สามชาสละช้ํา มันช้ํา มันเหงา โดนเขากระทํากับใจ ศิริพร อําไพพงษ √

48 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

49 บงึด บตาย ยังบตาย เมื่อคนหมดใจ ศิริพร อําไพพงษ √

50 กํากาสกาฬสินธุ เซยฮัลโหลเดอขาดิ้นสกาฬสินธุนอมาแลว พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262055 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 ก็เคยสัญญา ก็เคยสัญญา เปนมั่นเปนหมาย อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

3 อยากตะโกน อยากจะรองตะโกน บิลลี่ โอแกน √

4 ร่ําไร ยังจําไดไหมถึงใครที่เธอเคยเจอ อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

5 ลืมไปไมรักกัน รูแลววาเราเลิกกัน รูแลววาเปนเพียง นูโว √

6 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

7 รูไปทําไม คิดไวอยูแลว ก็รูวาในวันหนึ่ง ไมโคร √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต มวนบหยุด สุดทุกคาย

เพลงรักตํานานร็อก

หนา 8/16



8 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

9 อยากจะบอกใครสักคน หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ ไมโคร √

10 บอกอยางงั้นอยางงี้เลย ฉันมันคนออนไหว นูโว X

11 ฟาคงสะใจ อยูคนเดียวในสายลม บิลลี่ โอแกน √

12 หัวใจสะออน กวาจะรูจักจํา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล X

13 จําฝงใจ จากวันที่เคยมาพบมาเจอกัน ไมโคร X

14 หยดน้ําในทะเล บอกใครก็คงเฉย บิลลี่ โอแกน √

15 เพื่อนเอย นึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่ยังเยาววัย เรวัต พุทธินันทน √

16 สายลอฟา ไมเคยกลัวฝน และไมกลัวฟา อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

17 ดับเครื่องชน ฉันมีไมมี ไมมี ไมโคร √

18 ศิลปนเดี่ยว ชูชัยลูกนายชิดชัย ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

19 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

20 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

21 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

22 สัญชาตญาณบอก มันลงตัวถูกไปทุกอยาง มันจังงัง นูโว √

23 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

24 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

25 จริงใจไวกอน เคยแตทําอะไรที่ดี ใหม เจริญปุระ √

26 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

27 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

28 จนแตเจง มีแตหัวใจและก็ตัว เงินนะมีนอย บิลลี่ โอแกน √

29 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

30 มอ'ไซครับจาง เชาตื่นตองรีบไปปากซอย นั่งคอยวาใคร LOSO √

31 น้ําลาย เพียงแคเธอสบตา เพียงแคเธอผานมา SILLY FOOLS (วงใหม) √

32 หลงหลงลืมลืม หลงหลงลืมลืมเปนอยางนี้ อินคา √

33 รูไวซะ ฉันไมใชคนที่แสนดี Y NOT 7 √

34 คุมมั้ย พอแลวหยุดทําฉันเสียทีฉันทนเจ็บ BLACKHEAD √

35 บาบอ อยากไดก็ให หากไมสูงเกินไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

36 คุณเธอ มีผูคนมากมายพากันลุมลอมเธอ LOSO √

37 อยูไป-ไมมีเธอ หมดแลวหมดสิ้นหนทาง BLACKHEAD √

38 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SILLY FOOLS (วงใหม) √

39 คนไมเอาถาน เธอเหนื่อยไหม ที่ยังทนกับคนไมเอาถาน Big Ass √

40 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

41 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

42 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

43 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

44 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

45 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

46 เติมน้ํามัน รูไหมเวลาเธอ ไมโคร √

47 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

48 คนใชชีวิต ตื่นข้ึนมาตอนเชา ชีวิตของเรา ธนพล อินทฤทธิ์ √

49 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

50 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262092 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

2 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

3 โฟ ดี ฟาย จะรองเพลงฝรั่งก็ไมเปนแคเพลงไทย ปเตอร โฟดิฟาย √

4 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

5 น้ําพริกปลาทู 3 ชา ดีใจไดเกิดมาชาติหนึ่ง ถาเรามันไมดี สามารถ พยัคฆอรุณ √

6 หางเครื่อง สิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันฝน JAMP √

7 ออนซอม ซึ้งจริงจริง ซึ้งจริงจริงทิ้งกันไปได สามารถ พยัคฆอรุณ √

8 เจ็บกระดองใจ อยากจะบาตาย อยากจะบาตาย ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

9 ณ บัดNOW อารมณ ณ บัดนี้หัวใจชักคน ละลัน บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

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

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

12 ประวัติศาสตร (ประกอบไดอารี่ตุดซ่ีส แตกอนอาจจะตองยอม เผาเพชร เจริญสุข;ธงชัย ทองกันทม;รัฐนันท จรรยาจิรวงศ√

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

14 DJ ดีเจ เสียงใสๆ คนนั้นเปนใคร Joey boy √

15 สาด สาด เนี่ย สาดเนี่ยๆ ก็บอกแลววาไม รวมศิลปน √

16 หัว ไหล ตูด โอะ โอะ โอะ โอะ โอย โอย พี่จับ ทําไม วง MAF √

17 ชาติกอนมาลี..ชาตินี้แครอน ชาติกอนก็เคย ผูกพัน อะลาลันล้ันลา ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

18 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

19 โด เร มี (RCA MIX) โด เร มี โด เร มี ซอลลา หนูขอเวลา พรชิตา ณ สงขลา √

20 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

21 ไอหนุมผมยาว กอนเคยอยูเคียงเพียงจันทร สุรชัย สมบัติเจริญ;วงมิตรสัมพันธ √

22 นามสกุลหลายใจ นามสกุลผมไมมีคนสนใจ มันนานอยใจ บิลลี่ โอแกน √

23 นองทําเกินไป นองก็ทําเกินไป นองมีหัวใจหรือเปลา ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

24 กลับไปเถอะนอง กลับไปเถอะนอง ไมตองมาฟอง แชม แชมรัมย √

25 เจาชอมาลี ตื่นนอนแตเชาก็เอากระเปาสะพายบนบา MR.TEAM √

26 สามสิบยังแจว พอทราบอายุขวัญตา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
3 ชา มหามันส

หนา 9/16



28 คูกัด ลิ้นกับฟนพบกันทีไรก็เรื่องใหญ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

29 คิดอะไรอยู อยูๆ ก็มาหวานใส เอาอกเอาใจกับฉัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

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

31 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

32 โสด (เฉพาะคืนนี้) โสดเฉพาะคืนนี้..พรุงนี้เห็นทีไมโสด พลพรรครักเอย √

33 อยากเห็นหนาคุณ (Dance Version) ไมไดรักคุณเทาไร แคอยากเห็นหนาคุณ LOSO √

34 โจะ (เพลงประกอบรายการโจะ) Sorry ผมนี่ขี้เกรงใจ ไมไดมีลวดลาย MilkShake √

35 อยากรองดังดัง (Electro Remix) ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

36 ซมซาน(Dance Version) เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

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

38 โยกยาย (2002 version) โยกยาย โยกยาย โยกยายมาสายสะโพก DAJIM √

39 รักแท..ยังไง รักเอย รักเอย ก็เคยดูผูคนรักกัน น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

40 ABC ชักกระตุก ไอซ ปรีชญา พงษธนาธิกร;ซันน่ี สุวรรณเมธานนท X

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

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

43 คนบานเดียวกัน คนบานเดียวกัน แคมองตากันก็เขาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

45 เสียมั้ย 3 ชา ดูใจกันก็มาแลวนานวัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

46 ลอยกระทงวันสงกรานต 3 ซา จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

47 แพคนสวย (3 ชา Party Mix) สวยก็ไมดี ไมสวยก็ไมคอยดี FLY √

48 พันธทิพย (Dance Version) ก็วาจะชวนเธอไปดูหนัง และวาจะชวนเธอ LOSO √

49 โจะ พรึม พรึม พรึมพรึมโจะพรึมพรึม ไมซึม ไมซึม ไท ธนาวุฒิ √

50 ยินดีไมมีปญหา การโนนการไหนไมยุงเกี่ยว อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262093 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

2 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

3 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม);Maiyarap √

4 First lady (Hollaphonic Remix) JOOXคนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

5 ความลับไมมีในโลก INK WARUNTORN X

6 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

7 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

9 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

10 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

11 คุณไดไปตอ หนึ่งปที่แลวมาเธอเปนอยางไร เหนื่อย ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

12 ถูกคนแลว จะบอกเธอไปวันนั้นก็กลัวไมดี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

14 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

15 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

16 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

17 เหงา เหงา (INSOMNIA) INK WARUNTORN X

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

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

20 มีแฟนแลว เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ ไมตอง ปราโมทย ปาทาน;จิรายุทธ ผโลประการ √

21 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

22 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

23 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

24 แคเพียงฉัน(ที่ไมลืม) ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

25 คนไรตัวตน เฝาคอยดูเธอทุกวัน หวังใหเธอเห็น เหวยเหวย ฮัน √

26 อยากรูหัวใจตัวเอง วิโอเลต วอเทียร X

27 มันเปนใคร I Alright POLYCAT X

28 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

29 เจ็บจนไมเขาใจ PORTRAIT X

30 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

31 ถาเธอจะไป ตอใหเราเคยรักกันอยางไร แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

32 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

33 ฉันตองคิดถึงเธอแบบไหน อิ้งค วรันธร X

34 ผูชวยที่ดีที่สุด Polycat X

35 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

36 ภักดี Polycat X

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

38 ตางคนตางเหนื่อย โลกที่หมุนสรางแตความแปรผัน เธอและฉัน สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

39 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

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

41 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

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

43 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

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

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

46 ไมตองรูวาเราคบกันแบบไหน ใครอาจจะไมเขาใจ วาความสัมพันธ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

47 ไมมีวันปลอยมือ ฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
รวมเพลงดังฟงในรถ
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48 Status feat.Ben Bizzy ฉันรูวาเธอก็รูสึก และรูวาเธอจริงใจ ลุลา;Ben Bizzy √

49 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

50 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262111 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

2 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

3 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

4 น้ําตาหลนบนบัวแดง จินตหรา พูนลาภ X

5 วอนพอพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

6 ดอกออวอนแฟน (เกริ่น) ละกราบงามๆ แฟนผูชอยเชียร ดอกออ ทุงทอง X

7 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

8 สัญญาใจหนุมไทยสาวลาว ปอยฝาย มาลัยพร X

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

10 สาวชุมแพยังคอย นองใหม เมืองชุมแพ ท็อปไลน X

11 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

12 มนตเพลงมนตแคน นี่คือมนตแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแคน แกนคูน √

13 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

14 ชมรมหนาฮานบยานผัว สาวแย เจติยา X

15 ผาน้ํายอย จินตหรา พูนลาภ X

16 คุยนอยถอยไป บัวผัน ทังโส X

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

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

19 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

20 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย สาวแย เจติยา X

21 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

22 มวยบน็อค แปนแวน โอย แปนแวน แฟนผูใด ขาวทิพย ธิดาดิน √

23 ขอยเวาแมนบ เมื่อยามกิน มันก็บไดนอน เมื่อยามนอน ตาย อรทัย X

24 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

25 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

26 จุดเทียนเวียนวน จุดเทียนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอย รวมศิลปน √

27 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

28 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

29 หนองบัวแดงแทงใจ ศร สินชัย X

30 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

31 หมอลําลงตับ เพชร สหรัตน;ลําไย ไหทองคํา X

32 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

33 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

34 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

35 ทําบาปบลง บุญบสมอาย คิดไปปวดดวงแด พอฮักแท ศิริพร อําไพพงษ √

36 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

37 ซูเปอรสตารหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 เตยลาหนาเฟส กุง สุภาพร สายรักษ X

39 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

40 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ √

41 ติดประชุม ฮัลโหลๆเฒาๆเฮ็ดหยังอยู ศร สินชัย;ดอกออ ทุงทอง √

42 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

43 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

44 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

45 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 สัญญาปลาขอน ลมพัดขาวดอ หัวใจอายรอฟงขาว ศร สินชัย √

47 O.K.บอาย จักแมนลมอันใด พัดหอบเอาอายมาให ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 สาวดิจิตอล คิดฮอดกันบอ ขอเสียงคนหลอแนเดอจา หญิงลี ศรีจุมพล √

49 รอเธอที่นวนคร ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนตแคน แกนคูน √

50 ฮักสามเศรา...เฮาสามคน หลาเอยหยับเขามาใกลๆเอื้อยเบิ่งดู ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262109 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 คูคอง กอง หวยไร X

2 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

3 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

4 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

5 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 บเปนหยัง กอง หวยไร X

7 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

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

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

10 สิใหเวาอีหยัง(cover) ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง กานตอง ทุงเงิน √

11 ซังไดซังแลว(Cover) กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

13 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

14 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ลูกทุงมาแรง ฮิตไมเลิก

รวมเพลง หมอลําฮิตติดกระแส

หนา 11/16



15 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

16 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร;เตะ ตระกูลตอ X

17 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

18 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

19 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

21 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

22 คําฮัก แซ็ค ชุมแพ X

23 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

24 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 เสียสาว สาวแย เจติยา X

26 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

27 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

29 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

30 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

31 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

32 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

33 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

34 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

35 คิดไปเอง ไอดิน อภินันท X

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

37 เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไปเทิรน เอาผัวไป ลํายอง หนองหินหาว √

38 เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน เอาเมียไปเทิรน สมบูรณ ปากไฟ √

39 อีหลาขาเดง จินตหรา พูนลาภ X

40 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

41 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

42 นางฟากับคนกอซอ เพียงแคอายพอหนา ซํานี้อายก็ดีใจ ดุย เชียงรัมย X

43 อายหมดหนาที่หรือยัง เคยเปนทุกอยาง เคยอยูเคียงขาง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

45 สูบไหวอายยอมเจ็บ อารต อุดทุมราช X

46 เปลี่ยนความตั้งใจของนองไดบ ขณะที่อายอานขอความนี้ นองไดมา ศิริพร อําไพพงษ √

47 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

48 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

49 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262108 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 อยากบอกวาอายเหงา ออกมาหาอายจั๊กคราวไดบ อายสินั่งรอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 มีคนเหงารออยูเบอรนี้ กุหลาบบนโตะคอมันตกแตวันอังคาร ตั๊กแตน ชลดา √

3 หิ่งหอยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน X

4 ผูหญิงดวยกัน ฝน ธนสุนทร X

5 แทนคําวาเหงา มีดวงดาว ทอประกาย สองทาง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

6 อยูก็เจ็บจบก็เหงา เขาไมรัก ไมแคร ไมสนใจ เมื่อไหร เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

7 คืนนี้เหงาเทากันไหม ฟาเบื้องบนคืนนี้ไมมีจันทร แตบนนั้น โกไข;นายสน √

8 อยาหวงความเศราไวเหงาลําพัง รับรูความช้ํา เมื่อเขาทิ้งไป ใหจมอยู เสถียร ทํามือ √

9 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

10 ความเหงาที่ตองกาวผาน กอดเขานั่งเหงาซึมเศรามีเงารวมหอง ตาย อรทัย √

11 โลกใบเหงาของเราสองคน ฉันแอบรักเธอ เธอแอบรักเขา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 เอารักใหเขา เอาเหงาใหฉัน แคบอกวาเลิกกัน เธอคิดวามันจบเรื่อง ตั๊กแตน ชลดา √

13 อยูกับเขาเหงาดวยหรือ จบกันไปไหนวาจบกันไง แลวทําไม ขาวทิพย ธิดาดิน √

14 คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน X

15 ฉันแคเหงา เขาแคปลอบ อาจเปนเพราะวาน้ําตาหยดนั้น ที่เปยก ตั๊กแตน ชลดา √

16 แสงเดือนถามขาวแสงดาวนําทาง ฝากแสงเดือนถามขาว ฝากแสงดาว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 หาทางจบ..ก็พบแตความคิดถึง แผลใจตองรักษาดวยคําวาจบ ตาย อรทัย √

18 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

19 รองไหใตโคนคูน ฝน ธนสุนทร X

20 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

21 ถนนคนฝน เนิ่นนาน ที่เราเดินตามฝนจากบาน ตั๊กแตน ชลดา √

22 ยิ่งรักยิ่งเหงา อยูกับเธอ ในฐานะอะไร ทํากับฉัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 อยูที่ไหนก็เหงาได จากตรงนี้ที่เคยเห็นวามีเธออยูทุกวัน เสถียร ทํามือ √

24 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

25 ขออนุญาตคิดถึง ขอโทษนะครับ ขอสารภาพความจริง ไชโย ธนาวัฒน X

26 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

27 เรารอเขาลืม ฝน ธนสุนทร X

28 สุดหามใจรัก ตอใหเอาชางสักรอยพันเชือก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

29 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

30 อยากเปนใครคนนั้นที่เธอฝนถึง ไมรูวาเธอมีใครคนนั้นหรือเปลา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 คนเหงาที่เขาใจเธอ ก็ฉันเปนแคอีกคนที่เธอของเกี่ยว ตั๊กแตน ชลดา √

32 ลมความคิดถึง ไชโย ธนาวัฒน X

33 ไมใชแคเขาที่เหงาเปน ไมใชแคเขาที่เหงาเปนนะเธอ เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

34 ขอโทษที่ลืมบได หัวใจบเคยเดินลงซน วกวนเดินบเคย พี สะเดิด √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงฮิตของคนเหงา

หนา 12/16



35 คนสําคัญของคนไมสําคัญ ก็รูสายน้ําไมเคยยอนคืนมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

36 ฝากใจกับเดือนจาง เห็นดวงเดือน เหมือนวาเห็นดวงใจ เสถียร ทํามือ √

37 หัวใจที่ถอดวาง หัวใจดวงหนึ่งซึ่งแตกอนเคยทนง ฝน ธนสุนทร X

38 ทรายกับทะเล จะเหนื่อยเพียงไหน จะทุกขเพียงใด ตาย อรทัย √

39 อยากจองที่วางขางๆเธอ อาจเปนเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 ผูแพขอแคเบอร เมื่อสิทธิ์ของใจ บ ไปถึงฝงของแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

41 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสุนทร X

42 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

43 สารพิษหัวใจ ไชโย ธนาวัฒน X

44 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

45 คืนใจใหกัน เกิดอะไร กับความรักเรา สิ่งดีนี้ ตั๊กแตน ชลดา √

46 สวนเกินตองเดินลําพัง ขอโทษ ที่ทําใหอึดอัดใจ ที่ตองมารับรู เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

47 เจ็บเมื่อไหรก็โทรมา ไดขาววาเธอเจอปญหา ก็เลยตอง เสถียร ทํามือ √

48 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

49 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

50 กอนสิไป อยูซื่อซื่อเจากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยูซื่อ พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262107 ทําซ้ํา

วันที่วาง 11/04/2562 1 รักควายควาย มิน เฉากวย;มิ้ว ไมขีดไฟ X

2 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

3 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

4 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

5 เชือกวิเศษ พยายามจนหมดปญญา ไดเวลากมหนารับกรรม LABANOON √

6 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

7 ซังเต วง กางเกง X

8 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

9 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

10 ใบไม เหมือนใบไมใบเดียวที่หลงเหลือ FLY √

11 More than อาย can say ทะเลก็แคบไปหนอย ฟาก็กวางไมพอ เดวิด อินธี √

12 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

13 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

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

15 นิสัยหมาๆ มิน เฉากวย;นองนุช ประทุมทอง X

16 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

17 ความรักเอายังไง วาออวาแอทอยชา วารักเธอเกินสิ่งใด กลวย แสตมป √

18 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

19 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ - √

20 สวนทาง วง กางเกง X

21 อะไรก็ยอม อยาโกหกฉัน อยาทําอยางนั้น LOSO √

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

23 น้ําใตศอก สกายพาส X

24 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

25 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง แชม แชมรัมย √

26 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

27 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

28 ไมตองหวงฉัน แคเพียงรูวาเธอตองการจากไป LOSO √

29 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

30 ที่อยูตรงนี้ก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

31 คนเย็นชา สกายพาส X

32 นิสัยหรือสันดาน กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา แสน (นากา) √

33 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

34 เธอก็เหงา ฉันก็เหงา เธอรูสึกบางไหม วาเราสองคนนั้น แชม แชมรัมย √

35 ปากวามือถึง เรื่องความรักมันไมใชเรื่องพันนี้ วง L.ก.ฮ. X

36 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

37 ซมซาน เกิดมาไมเคยเจอใครเหมือนเธอ LOSO √

38 ชาวนากับงูเหา ถาเธอไมอยากอยูกับฉันจริงจริง FLY √

39 เราไมนามาเจอกันเลย วง กางเกง X

40 ลืมได(แตไมใชตอนนี้) ทําไมมันยากเย็นอยางนี้วะกับการลืม วงกลม X

41 เธอคนน้ีคือชีวิต เธอคนนั้นคือหัวใจ เปนโชคชะตาพาเธอคนน้ันเดินเขามา กลวย แสตมป √

42 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

43 เราและนาย (3ชา) วันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน LOSO √

44 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

45 เบ็คแฮม วง กางเกง X

46 ออรอไดถวย วงกลม X

47 โหลดใครมารักฉันที โลกใบเหงาๆ ของคนโสด ทามกลาง นายสน √

48 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

49 เด็กอู นอยใจ ยังไงไมรู เปนเด็กอู แชม แชมรัมย √

50 จักรยานสีแดง เสนทางที่เราจะมุงไป LOSO √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262113 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/04/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง
รวมเพลงร็อกเพื่อชีวิต ฮิตท่ัวไทย

เพลงฮิต ติดใจโจ
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2 ดวงจันทรกลางวัน(Aftermoon) ดวงจันทรในยามกลางวัน อาจจะมองไมเห็น GETSUNOVA;วิโอเลต วอเทียร √

3 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

4 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

5 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

6 ความรูสึกที่ไมเคยรูสึก เคยคิดวาฉันรูจักกับความรัก เคยคิดวา GETSUNOVA √

7 ลาลาลอย(100%) The TOYS X

8 ยายายา มาริโอ เมาเรอ X

9 เปนหมา รอบนี้จะเลิกกับมันจริงๆ ไมใชรอบแรกที่ นิ้งหนอง Pancake √

10 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

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

12 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

13 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

14 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

15 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

16 อยูนาน ๆ ไดไหม เมื่อในวันนี้ที่ฉันไดเจอเธอ Sin √

17 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

18 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

19 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

22 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

23 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

24 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

25 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

26 ฉันไมดีหรือเธอ... ที่ผานมาไมเคยใหเธอเหนื่อย ที่ผานมา THE MOUSSES √

27 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

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

29 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

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

31 ตอให Season Five X

32 แผลในใจ GTK X

33 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

34 หยุดทีไดไหม จะหลับตาทุกครั้ง ใจก็ยังตื่น ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

35 เหตุผลของการจากลา รูดีวาตองจบ รูดีวาตองจาก หนอยแน วิลิลล ศิระธนินทฉัตร √

36 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

37 มีแตน้ําตา คิดถึงเขาอีกแลว ก็ไมรูครั้งที่เทา โอปอ ประพุทธ √

39 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

40 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

41 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

42 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

43 ไมกี่นาที วันที่ไดพบเธอวันนั้น ไมทันไดตั้งตัว Smile Eyes √

44 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

45 ธิดาประจําอําเภอ The Richman Toy X

46 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

47 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

49 โสดกะปริบกะปรอย ปอ อรรณพ X

50 ชางมัน นึกถึงวันเกา นึกถึงเรื่องเกา วันที่เคย COCKTAIL √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562011 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/04/2562 1 หากจะรักแลว หากจะรักแลวตองไมกลัวคําวาเสียใจ หมู MUZU √

2 ไรความหมาย เหมือนโลกมันพังทลาย ลงไปในหุบเหว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

3 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

4 รักไมมีนิยาม (ประกอบ Club Friday #ฉันมันเปนคนไมดีใชไหม ที่ไปรักเธอ ใหม เจริญปุระ √

5 เหตุเกิดจากความรัก(Club Friday 7) อาจจะเจอเวลาที่ดี และบางคราวก็มีน้ําตา รัดเกลา อามระดิษ √

6 ความรักไมผิด (Club Friday The Series ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

7 ความรักกับความลับ ความรักกับความลับ ทําไมตองมาพรอมกัน ทาทา ยัง √

8 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว เตน นรารักษ ใจบํารุง √

9 แพแลวพาล(Ost.Club Friday) อยากจะยิ้มใหเธอทุกทีที่เจอกัน อยากจะ พลอยชมพู √

10 ปลายทางที่วางเปลา(Ost.CFD Celeb Storieเหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผานมา ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

11 เสียใจไมยอมเสียเธอ รูไมควรทําตามหัวใจ รูสักวันอาจจะ ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

12 คนเหงาที่ไมเคยเหงา ถามีคนหลายคนบอกเธอฝนดีกอนนอน วาน ธนกฤต พานิชวิทย √

13 หัวใจไมอยูกับตัว รูวาฉันไมควรคิดถึง รูวาฉันไมควร มาเรียม B5 √

14 ยิ่งรักยิ่งหาง เหตุผลเปนรอยเปนพันที่เจอ ทําใหเธอ สิงโต นําโชค √

15 ไมไดหมดรัก แตหมดแรง สิ่งที่ฉันทําอยู อาจดูเหมือนวาไมแคร น้ําชา ชีรณัฐ ยูสานนท √

16 เรื่องจริงยิ่งกวานิยาย สุขก็เพราะรัก เศราก็เพราะรัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

17 ฉันรักไมพอหรือเธอขอมากไป กวาฟาจะพาใหเรามาพบกัน กวาเรานั้น กัน นภัทร √

18 เธอไมยอมปลอย หรือฉันไมยอมไป สายลมที่พัด ฝนที่รวงโรยลงมา ลิเดีย ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา √

19 คนไมนาสงสาร ผิดมั้ย ที่ไมเคยเรียกรองอะไร ผิดมั้ย ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

20 หยุดบอกเลิกกันเสียที ก็รูดีทุกทุกอยาง วาความจริงเปน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

21 ความรักไมผิด ไมวาเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน ไมวาฉัน เป Mild;มาเรียม B5 √

22 เจ็บแตจบ ถาตอนนี้เรายังรัก เรียกเธอที่รัก ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

23 วันนั้นอยาลืมวันนี้ วันนี้มันชางดีที่เธอรักฉัน เจ็บก็อยู พลพล √

24 คนที่เธอไมยอมรับ ก็เปนคนที่เธอไมยอมรับ แตเปนคนที่ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ √

25 จดหมายจากความเหงา ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เคาทิ้ง ธนชัย อุชชิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
Your Songs Your Club Friday 4
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26 ไมบอกรัก..แตรักมาก ก็พยายาม พยายามอยูทุกๆวัน จิรายุ ละอองมณี (นองเกา) √

27 ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมิ้นตกับมิวหลายครั้งที่ใจตองเจ็บเจอคําไมจริง เบน ชลาทิศ √

28 สมการ ขอบคุณที่เธอใหฉันเขาไปเรียนรูในรัก หมู MUZU √

29 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว เจสซี่ เมฆวัฒนา √

30 วันสุข วันจันทร วันแหงการเริ่มตน เธอตอง ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป);หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262088 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/04/2562 1 ขอเปนพระเอกในหัวใจเธอ ขอเปนพระเอกในหัวใจเธอ โอภาส ทศพร (ออด) X

2 แมคาตาคม แมคาหนานวลเคยนั่งเรือดวน เทห อุเทน พรหมมินทร X

3 กอดหมอนนอนหนาว กอดหมอนนอนหนาวราวในทรวง วรานุช พุทธชาติ X

4 แววเสียงซึง ใครหนอดีดซึงใหขาเจาซื้งซาน อรวี สัจจานนท X

5 บอกรักฝากใจ พี่เอารักมาฝากเปนความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

6 โปรดพิจารณา ดํารง วงศทอง X

7 แอบรักเขา แอบรักเขาอยูในใจ ซอนรักไวกลัว ฝน ธนสุนทร X

8 วอนลมฝากรัก ยามลมโชยมาพาใหหนวงหนัก วรานุช พุทธชาติ √

9 รักนองพร โอ โอโอละเนอ เออ เออ นองพร โอภาส ทศพร (ออด) X

10 ฝากดิน ดินเจาเอยขาเคยอยูใกลมากอน อรวี สัจจานนท X

11 นิราศรักนครปฐม รถเมลรับจางประจําทางสายเพชรบุรี เทห อุเทน พรหมมินทร X

12 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ฝน ธนสุนทร X

13 ลองเรือหารัก ลองเรือมาหารักสักคน รวยหรือจน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

14 จงเก็บใจรอ ดํารง วงศทอง X

15 อยากมีใครใหคิดถึง นั่งมองขางฝา มีรูปดาราหลายใบ ดวงจันทร สุวรรณี √

16 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

17 คนใชในวงเล็บ พบคนดีในวันที่สาย จึงตองมีวงเล็บ อรวี สัจจานนท √

18 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง โอภาส ทศพร (ออด) √

19 ผาเช็ดหนารูปหัวใจ ผาเช็ดหนาผืนนี้ นานหลายปแลว วรานุช พุทธชาติ √

20 พบรักปากน้ําโพ พี่ เปนหนุมลุมเจาพระยา ลองเรือไป จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

21 คอยรักที่สถานี ยืนชะเงอคอยเธอจะกลับมาหา ฝน ธนสุนทร X

22 ผูหญิงคนสุดทาย ดํารง วงศทอง X

23 คนดีคนเดิม โทรมาทุกวันแตคุยกันสั้นลง สั้นลง ดวงจันทร สุวรรณี √

24 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได เทห อุเทน พรหมมินทร X

25 มาชาก็เปนที่หนึ่ง ถึงพี่มาชาก็เปนที่หนึ่งในใจ อรวี สัจจานนท √

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

27 ถึงเวลาจะบอกรัก ฝน ธนสุนทร X

28 หนุมเรือนแพ บานพี่เปนเรือนแพ สาวนอย เทห อุเทน พรหมมินทร X

29 สุดทายที่กรุงเทพฯ อยูบานนาดีๆ ไมวาดีจึงหนีเขามา วรานุช พุทธชาติ √

30 ยังรักเสมอ ดํารง วงศทอง X

31 เหมือนขาวคอยเคียว ไดยินไหมพี่ เสียงนี้คือสาวบานนา อรวี สัจจานนท X

32 รักคนชื่อนอย ผมหลงรักคนผูหญิงชื่อนอย โอภาส ทศพร (ออด) √

33 แคอยากใหรูวารัก เนาะ วี ตา ฮู กาตอกีตอ กาเซะกามู ดวงจันทร สุวรรณี √

34 ไอหนุมทุงกระโจมทอง หนุมทุงกระโจมทอง ฝากเพลงรักลอยลอง จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

35 ฝากเพลงถึงเธอ เรียบเรียงคํารอย ฝากเพลงลอยสายลม ฝน ธนสุนทร X

36 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง เทห อุเทน พรหมมินทร X

37 วอนกามเทพ โอกามเทพเจาขา โปรดคิดเมตตา วรานุช พุทธชาติ √

38 บอสรางกางจอง นวลนางนองกางจอง พี่นี้แอบมอง โอภาส ทศพร (ออด) X

39 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง อรวี สัจจานนท √

40 เก็บเศษแกว ดํารง วงศทอง X

41 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสุนทร X

42 บอกรักทางตา แกมเจาแดงเหมือนดังดอกเซง เทห อุเทน พรหมมินทร √

43 กุหลาบเวียงพิงค กุหลาบเวียงพิงค ดอกนี้บมีเจาของ อรวี สัจจานนท X

44 รักเธอเทาฟา ฉันรักเธอเทาฟาปรารถนาเธอ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

45 ชายในอุดมคติ โปรดอยาเอาเงิน มาเปนสะพาน ฝน ธนสุนทร X

46 ที่สุดของหัวใจ หากขามคืนนี้ หัวใจไมแหลกยับเยิน โอภาส ทศพร (ออด) X

47 เรณูยังหนาว เรณูนครถิ่นนี้ที่เคยใฝฝน อรวี สัจจานนท √

48 สมัครรักสมัครแฟน คุณเอยสงสัยไมเคยมีแฟน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) X

49 วันบอกรัก ร่ําลาอาวรณ ตอนเธอมาสง วรานุช พุทธชาติ √

50 รอยรักในอารมณ ไออุนความรักยังซึ้งสลักอยูบนหมอน เทห อุเทน พรหมมินทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262056 ทําซ้ํา

วันที่วาง 25/04/2562 1 ซักกะนิด ฉันคิดถึงเธอทุกวัน เปรียบขนาด KLEAR √

2 คืนนี้อยากไดกี่ครั้ง ไมตองคิดอะไรทั้งนั้น เธอตองรูอะไร Sweet Mullet √

3 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

4 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

5 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

6 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

7 แคกระจกกั้น ยิ่งเราใกลกันเพียงใด ก็เหมือนวาใจ NO MORE TEAR √

8 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก INSTINCT √

9 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก KLEAR √

10 ฝากความยินดี (ละครเธอกับเขาและรักของเราอยาบังคับใหฉันตองรอ วาเธอเอง CLASH √

11 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

12 แพใจ (ละครคูแคนแสนรัก) เก็บใจไวในลิ้นชัก POTATO √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

THE BEST COVER OF ROCK HITS

TRACK
รวมฮิต ลูกทุงโรแมนติก
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13 เธอยัง... ฉันยังเปนคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได ใหม เจริญปุระ √

14 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

15 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

16 สวัสดีเจา ส-วัส-ดี-เจา-ส-วัส-ดี-เจา ฉันก็ไมคิด COCKTAIL √

17 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

18 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา POTATO;AB NORMAL;CLASH √

19 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

20 อยาไปเสียนํ้าตา ถาหากคุณเคยช้ําใจ กับคนใจราย เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

21 ใหรักเดินทางมาเจอกัน(ล.4หัวใจแหงขุนเขาตนเหตุของความเสียใจ ก็คือความจริง INSTINCT √

22 ฟาสงฉันมา เธอเปนคนเดิมคนเดียวที่แสนดี 25 Hours √

23 ไมตองการเห็นบางคน (ที่ไมรักกัน) อยาคิด อยากลัว ฉันจะตาย ZEAL √

24 L.O.V.E. OH..BABY (L) มองทางโนนไมมี Jetset'er √

25 คนที่ฆาฉัน (ภาพยนตร 5 แพรง) รอฉันหนอย ฉันตามไมคอยทัน NOLOGO √

26 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

27 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ THE MOUSSES √

28 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

29 บูมเมอแรง ใจมันจําเธอไมจาง NO MORE TEAR √

30 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ ทราย ฟาเรนไฮธ √

31 ยินยอม (นั่งเลน เวอรชั่น) เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน 25 Hours √

32 ผูชนะ หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคน อินคา √

33 เกลียดเธอไมลง (ละครบวงรายพายรักสอนใหรูหนอย ใหตาสวาง สอนใหคิดบาง เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

34 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู POTATO √

35 อาจจะเปนคนน้ี ผานความระทม ใหม เจริญปุระ √

36 กอนหินกอนนั้น เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา วาเวลา จิรศักดิ์ ปานพุม √

37 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ Y NOT 7 √

38 เพียงชายคนนี้ (ไมใชผูวิเศษ) ฉันไมใชผูวิเศษที่จะเสก PARADOX √

39 เกิดมาแครักกัน (ละครขามเวลาหารัก)และแลวก็ถึงเวลา และแลวเธอก็ตองไป โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

40 มากกวารัก กอนเคยเหงาเคยรูสึกเหวหวา เอ็ม อรรถพล ประกอบของ √

41 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง ทราย ฟาเรนไฮธ √

42 ทําไมตองเธอ (ละครไฟมาร) ก็มันไมอยากรู ก็มันไมอยากรัก INSTINCT √

43 หนึ่งในไมกี่คน (ละครทองเนื้อแท) ไมกี่คนที่จะเคียงขางกัน ไมกี่คนที่จะ สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

44 นาทีที่ยิ่งใหญ บนทางเดิน อาจไมมีทางไหน ศักดา พัทธสีมา √

45 เธอปนใจ หัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขา เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

46 อยากไดยินวารักกัน สิ่งที่ฉันไมรู สิ่งที่ฉันไมคอยรู เสกสรรค ศุขพิมาย √

47 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเริ่มตน สหรัถ สังคปรีชา(กอง) √

48 อุนใจ (ละครรักคุณเทาฟา) วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย พลพล √

49 เลนของสูง รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา LOMOSONIC √

50 ทําดีไดดี หากเราคิดอะไร ซักอยาง จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √
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