
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0562005 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/09/2562 1 มันเปนยอนหยัง กะฮูดี อายฮูดี วาเจามีผูใหมแลว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ขอบใจเดอ ศาล สานศิลป X

3 ดอกหญากลางเมืองใหญ เด็กนอยบานนอก ดอกหญาริมทาง ตาย อรทัย √

4 ฮักกะฮูวาฮัก ตั๊กแตน ชลดา X

5 ฮักเจาเบิดใจ เบ็น ศรัณยู X

6 ขอปรึกษาเธอแน เธอ...เฮามีเรื่องปรึกษาเธอแน กะคือเฮาแอบ เบียร พรอมพงษ √

7 ไดส่ํานี้บอ สิใหรับแตบทเจ็บซั่นต๊ิ ชาตินี้เกิดมา เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

8 ดอกคูนเสียงแคน แลน...แตรเสียงแคนดังแลนแตร ขาวทิพย ธิดาดิน √

9 เขาพรรษาปนี้บมีเจา สติ๊กเกอรโอเคคืนนั้น ที่เจาสงไลน ลําเพลิน วงศกร √

10 ยอมเจ็บเพื่อเก็บฮัก ขมตาหลับลงนอนฟงเสียงออนของใจ เจมส จตุรงค √

11 สาละวันสงสารใจ หัวใจแอบฮัก ฮัก บ กลาปากยากใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

12 สราง ตึกนี้อายกะสราง ตึกนั้นอายกะสราง ไมค ภิรมยพร √

13 สิไดบ องคโดย X

14 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ กวาง จิรพรรณ X

15 ไอไขชวยที ดวงจันทร สุวรรณี X

16 ดอกจานประหารใจ (รวมศิลปน) ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา เวียร ศุกลวัฒน คณารศ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262216 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/09/2562 1 อายจนคนมีเงิน เตะ ตระกูลตอ X

2 เลว ออย แสงศิลป X

3 เซ ตาร ตจว. X

4 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

5 บเปนหยัง กอง หวยไร X

6 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

7 ของอายหรือของถิ่ม อายคือหลอแทเด อายคือดีแทนอ เวียง นฤมล √

8 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

9 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

10 มันแปลวาฮัก ไผวาโงไผวาบเจียมตัว...กะสาง ตรี ชัยณรงค √

11 จบเกมส บอย พนมไพร X

12 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

13 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

14 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

15 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

16 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

17 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

18 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

19 บนาเฮ็ดกันดอก นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด ตรี ชัยณรงค √

20 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ สม พฤกษา √

21 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

22 คําขอ กอง หวยไร X

23 เซียงไว บมีเทือใด บเคยหวั่นไหว ยามเฮา เบลล นิภาดา √

24 รั้วของชาติ สิขาดใจ ตาร ตจว. X

25 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ตรี ชัยณรงค √

26 บุญเกา ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ ลําเพลิน วงศกร √

27 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

28 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

29 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

30 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

31 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

32 แคอายหวั่น บแมนหาแนวมาวาให บแมนวาบเซ่ือใจกัน เบียร พรอมพงษ √

33 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

34 อายตั๋ววาฮักนอง(Cover) เบิ่งเพิ่นเวาพุนนะ กะเบิ่งเพินหา เวียง นฤมล √

35 เซาฮักบได บอย พนมไพร X

36 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

37 ตัวเลือกสุดทาย คงสิบเปนหยังถายังสิยืนอยูตรงนี้ ตรี ชัยณรงค X

38 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

39 ขี้คานเจ็บ จุดจบของคนหลายใจ สุดทายคือบเหลือไผ ลําเพลิน วงศกร √

40 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

41 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

42 คนบฮูใจ อายมักไปเที่ยวไส เจานั้นกะฮูจักดี เน็ค นฤพล √

43 ไผ งายๆแบบนี้เลยนอ ถิ่มกันจอๆจังซี่กะได ตรี ชัยณรงค √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน กันยายน พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

รวมฮิต ซุปตารอินดี้

รวมเพลง ลูกทุงท็อปฮิต ชุดท่ี 3
TRACK ชื่อศิลปนชื่อเพลง คําขึ้นตน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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44 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว เบียร พรอมพงษ √

45 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 ขุนชางฮางฮัก บอย พนมไพร X

47 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

48 อยาเอาน้ําตามาตั๋วอาย อายบแมน บแมนคนท่ีเจาหวัง เมื่อทุก เจมส จตุรงค √

49 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

50 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262096 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/09/2562 1 ใจบางเบา ทั้งที่รูตองเจออะไร ทั้งที่รูวาตอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

2 ใจพังพัง อาจเหมือนฉันไมเปนไร เหมือนไมตองการ ณัฐ ศักดาทร √

3 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

4 หลับนิรันดร ตื่นลืมตาขึ้นมา ฟนขึ้นจากความฝน 25 Hours √

5 สมองสั่งการชา (Delay) เธอคงอาจจะไมรูวานอนสักแคไหน วามี ธนนท จําเริญ √

6 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

7 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

8 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

9 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

10 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

11 ฉันเคย GLISS X

12 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

13 ยิ่งรักยิ่งเจ็บ พยายามทําใจ ทองเอาไวเลย Ben Bizzy √

14 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

15 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว HIGHHOT X

16 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

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

18 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

19 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

20 แผลที่ไมมีวันหาย ไมวานานเทาไหร แผลขางในหัวใจ Yes'sir Days √

21 แหลก ผานคืนวันที่เหมือนดั่งความฝน เพราะ Season Five √

22 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

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

24 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

25 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

26 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

27 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

28 น้ําตาทวมจอ มอง ทองฟาคืนนี้แสนเศรา ใจเอย TABASCO √

29 น้ําตา ความผิดหวัง วันนี้มันเดินทางมาหาเธอ Big Ass √

30 ยังไกล รูแตวาหามใจไมไหว อยากจะหนีเดินออก บอย Peacemaker √

31 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

32 คบไมได ฉันจะทํายังไง ในสัญญา เคยตกลงไว นครินทร กิ่งศักดิ์ √

33 นาฬิกาตาย ใบไมมันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล BODYSLAM √

34 ฝุน คําวารักมันกลายเปนฝุนไปแลว Big Ass √

35 ฉันมีคาแคไหน เปนคนที่ยืนอยูขางเธอคอยดูแลอยู PEACEMAKER √

36 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

37 สวนประกอบของโอกาส (Chance) KNOWHOW X

38 ลบนาทีที่มีเธอ คําที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอกอดกับเขา นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

39 ตอบยังไง ไดเจอกับเธออีกครั้ง อยากทักทายแตวา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

40 ไมรูตัว บอกทีไดไหมวามันไมจริง สิ่งที่ฉัน The Bottom Blues √

41 รักเธอใหนอยลง ฉันรูดีวาควรรักเธอใหนอยลง มาตัง ระดับดาว √

42 ซ้ําเติม แบกความเจ็บช้ํามา แบกมาตั้งไกล มาตัง ระดับดาว √

43 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

44 ไมตองบอกฉันหรอก ไมตองบอกฉันหรอก ฉันไมอยากรูหรอก พริ้ม จันทรทิพย แสงรังษี √

45 ถาตรงนั้นมีความสุข เชื่อในกาลเวลาที่เปน มันก็ตองจะมีอะไร นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

46 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

47 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

48 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

49 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

50 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย OG-ANIC √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262224 ทําซ้ํา

วันที่วาง 05/09/2562 1 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

2 ป(จน)ปน เอ มหาหิงค X

3 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

4 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

5 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

6 พรุงนี้ไมมีเธอ วงพาโล X

7 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

8 ขอไมจํา T_T X

9 คืนสุดทาย PARATA X

10 นิสัยหรือสันดาน (Cover Version) กลับมาเมื่อไหร ไปไหนกับใครมา รัชนก ศรีโลพันธุ √

เพื่อชีวิต ฮิตติดเทรนด

ใจพังมาฟงเพลง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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11 ทางออกคือทางเขา ทรมานเหลือเกินหัวใจ แคเฝารอ วงพัทลุง X

12 ไมรักแลวใชไหม วงเปด feat.นุน กุลสตรี X

13 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

14 สัญญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

15 เกลียดแฟนเกาเธอ วง Fin X

16 รักหนัดเหนียน วงพัทลุง X

17 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

18 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

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

20 หรือจะเอา ตาสบตา หันมาเสย ไอฉันก็อยูเฉยเฉย วงซี๊ดด (Zeed);ลําไย ไหทองคํา X

21 ปากวามือถึง เรื่องความรักมันไมใชเรื่องพันนี้ วง L.ก.ฮ. X

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

23 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

24 เหมือนผักเหมือนปลา วง L.ก.ฮ. X

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

26 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

27 ที่หนึ่งคนสุดทาย หากเธอยังไมพรอม มีฉันคนเดียว กลวย แสตมป √

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

29 นองสาวคนลาสุด เมื่อรักของเราจบลงดวยความเขาใจ แชม แชมรัมย √

30 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

31 ตะกอนความคิดถึง เสียงลมละเมอ ก็เหมือนเสียงเธอพูด โกไข;นายสน √

32 ความรักเอายังไง วาออวาแอทอยชา วารักเธอเกินสิ่งใด กลวย แสตมป √

33 ปล้ํา เบิ้ล ยุทธพล X

34 แฟนดีดี แฟนดี ดี มันหาไมยากหรอก ถาเธอ วง Soman X

35 ไอบาวนั้น ธีเดช ทองอภิชาติ X

36 เสเพล วงเกลอ X

37 จะตายเพราะรักเธอ อยูไดหรือเปลา ยังเจ็บยังเหงา ดอน ปาละกุล √

38 วอนพอขุน กราบพอขุนราม ผมมาตามผูหญิงคนหนึ่ง ชัยยา สานุวัฒน √

39 โทษฐานของการมาสาย เมื่อเธอแครเขาใหเห็น หัวใจฉันก็ นายสน √

40 ตังเก ฉันเกิดอยูแดนอีสาน ถิ่นกันดาร พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

41 ออนซอน บานเราเขาลือกันทั่ววาเจามั่วชายหลายหน พงษสิทธิ์ คําภีร √

42 จําปาตีนโต เขาตื่นข้ึนมา แกะขี้ตา สุรชัย จันทิมาธร X

43 ลุงเดน ลุงเดนแกเลนดนตรี แกชอบสีซอมาแตนมนาน ปรีชา ชนะภัย √

44 คนจนรุนใหม ยอมทุกขยอมทน ยอมใหคนเขาหมิ่น พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

45 ดอกไมแหงกับความทรงจํา เจอดอกไม ในหนังสือเลมเกา วันเวลา ไมเมือง √

46 อยากเปนคนที่เธอ..เรียกวาแฟน แผนดินหัวใจถูกทิ้งใหราง ขาดสายลม เสถียร ทํามือ √

47 ปลุกไวในใจคน แฮมเมอร X

48 ยิ้มเหงาๆ เศรางามๆ ยิ้มเหงาๆ เศราพองามๆ พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

49 กําลังใจ ใบกมือลา เสียงเพลงครวญมา วิสา คัญทัพ X

50 วันเวลา วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262095 ทําซ้ํา

วันที่วาง 09/09/2562 1 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

2 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

3 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

4 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

5 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

6 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

7 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

8 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

9 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

10 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

11 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

12 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

13 จากสําคัญ เปนสํารอง ไสละ ไสละ ฮักสุดหัวใจ หนาหนักเทาใด ตาย อรทัย √

14 เจ็บแคไหน..ยังไวใจคําวาฮัก อายก็ฮู วานอกจากฮัก นองบมีหยังให ศิริพร อําไพพงษ √

15 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

16 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

17 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

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

19 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

20 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ศิริพร อําไพพงษ √

21 มีนองไวเฮ็ดหยัง นองบคือกับเขาดอก สิวากระจอก ตาย อรทัย X

22 จําเสียงนองไดบ จําเสียงนองคนนี้ไดบ ดนแลวหนอบได ศิริพร อําไพพงษ √

23 ทุงนางคอย มองลิบลิ่วแถวทิวพนา ใกลคํ่าย่ําสนธยา ตาย อรทัย X

24 อยากไดยินคําวาสู ถึงแมวาคูของเฮา บเคยไดเขาพาขวัญ ศิริพร อําไพพงษ √

25 จัมบองที่ชองจอม เย็นเยียบโยบ เฝาแตกื๊ดดอลหนาบอง ตาย อรทัย √

26 เห็นอายใน ig สิมีคนเคียดบ หากนองขอกดไล ศิริพร อําไพพงษ √

27 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

28 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

29 ยานอายบฮัก ยานอายบฮักๆ ยานอายบฮักๆ โอ.. ตาย อรทัย √

30 สตรีหมายเลข ๑ ใหเปนที่หนึ่งแตหมายถึงการมีที่สอง ศิริพร อําไพพงษ √

ลูกทุงคูฮิต ตาย อรทัย-ศิริพร อําไ
คําขึ้นตนTRACK ชื่อเพลง ชื่อศิลปน

หนา 3/15



31 คําสัญญาที่คิดฮอด ฮอดเทศบาล เจานายหยุดงานให ตาย อรทัย √

32 คนเจาชูอยูที่เดียวบได ผูหญิงคนน้ียังคอยพี่อยู ที่อูซอมใจ ศิริพร อําไพพงษ √

33 สุดทายอายกะตั๋ว เบิ่งรูปเกา รูปที่สองเฮานั้นถายเก็บไว ตาย อรทัย √

34 ขาวเหนียวเสียงแคน สิ้นกลิ่นดินหอมฝนซาอายก็ลาไกล ศิริพร อําไพพงษ √

35 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

36 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

37 อยาดูแลกันดวยการโกหก อายยังดูแลเหมือนเดิมทุกอยาง ตาย อรทัย √

38 ครั้งหนึ่ง..ที่บึงกาฬ ครั้งหนึ่งที่บึงโขงหลง อายยังคง ศิริพร อําไพพงษ √

39 เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน ถึงยังไมรู..วาเขาเปนใคร แตรูสึก ตาย อรทัย √

40 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

41 จดหมายฉบับสุดทาย แมนหากเธอไดอานจดหมาย ตาย อรทัย X

42 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

43 เต็มใจให ฉันรูควรรักเธออยางไร เพราะรู ตาย อรทัย X

44 อยากลืมแฟนเขา เวาแบบแปนแปนถึงอายมีแฟน ศิริพร อําไพพงษ √

45 ดาวจรัสฟา (ละคร ดาวจรัสฟา) บไดอยูเทิงฟา ก็แคผูหญิงธรรมดา ตาย อรทัย √

46 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

47 หมอลําฟรีแลนซ เปนหมอลํา คณะประจําบมี ตาย อรทัย √

48 ฮักฮอดมื้อตาย ขอฮักฮอดมื้อตาย ฮักอายตลอดไป ศิริพร อําไพพงษ √

49 เขาเปนแฟนอายละบอ ละนองกลาถาม ขอใหอายนั่น ตาย อรทัย √

50 หมดสวยหมดสัญญา ไสวาฮักกันฮอดมื้อตาย ฮักที่ใจบใช ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262214 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

4 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

5 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

6 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

7 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

8 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

9 แพน็อค ตาร ตจว. X

10 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

11 เจ็บบพอตาย เบนซ เมืองเลย X

12 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

13 จะมามั๊ยหนอ จะมามั๊ยหนอปนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปนี้ เปาวลี พรพิมล √

14 บักแตงโม โอ..นั้นมันบักแตงโม โอ..นั้นมันบัก วงฮันแนว X

15 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

16 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

17 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

19 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

20 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

21 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

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

23 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 เคิงใจ สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา กานตอง ทุงเงิน √

25 ถอยใจ บคิดวาความฮักเฮาสิเปนแบบนี้ เบลล นิภาดา √

26 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

27 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

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

30 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

31 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

32 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

34 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

35 แคชู แนมเห็นเจากอดกันตอหนา น้ําตาของ ศร สินชัย √

36 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

37 วาสนาสั่งมาเจ็บ เมื่อวาสนาสั่งอายมาน้ําตาไหลหลน สมบูรณ ปากไฟ √

38 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

39 เซียงไว บมีเทือใด บเคยหวั่นไหว ยามเฮา เบลล นิภาดา √

40 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

41 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

42 เด๋ียวปาดวยเบอรโทร อยามองหนาเด๋ียวปาดวยเบอรโทร ลํายอง หนองหินหาว √

43 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

44 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

45 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

46 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

47 งายเนาะ งายเนาะ..แคบอกวาพอคําเดียว ลําเพลิน วงศกร √

48 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

49 เคลียรกับเขาใหจบ คอยมาคบกับฉัน เขาโทรมาถามวาเธออยูดวยไหม เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

50 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

รวมเพลง สุดยอดลูกทุงฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

รหัสปก CD G0562016 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 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 √

6 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

7 เธอคือเรื่องจริง(ใคร) ใครที่จะเขาใจบางสิ่ง กับหัวใจที่ฉันมี Potato √

8 สมดุล ในวันที่ใจกําลังออนลา แอบเฝาคอยมองหา Potato √

9 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

10 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

11 กี่พรุงนี้ จากรูปที่เคยสวยงาม ผานมานานคงมี POTATO √

12 ยังคง อยากจับมือเธอมาวางไวตรงหัวใจ ในวันที่ POTATO √

13 นอย นอยด นอยนอยนอยนอยนอยนอยนอย POTATO √

14 ก็ยังดี เวลาเดินชากวาในทุกๆ วัน เมื่อไมมีเธอ POTATO √

15 พอแลว ใจที่ยังทน เธอยังจมกับความปวดราว Potato √

16 แคนี้ ยังคงเจอกับคําถามที่อยูในใจ ยังไดยิน POTATO √

17 ไมเปนไร (ตอนเย็น) ตั้งแตเชาเรื่องที่ตองเผชิญ เกินที่ใจ POTATO √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562028 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 เคียงกัน (ละครลูกกรุง) สุดขอบฟาหรือใตธารา หมื่นภูผา กัน นภัทร √

3 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear √

4 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

5 ทําตัวไมถูก ไดเพียงยิ้มเทานั้น เมื่อเห็นภาพของเรา ชิโน อธิภัทร √

6 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

7 สมองสั่งการชา (Delay) เธอคงอาจจะไมรูวานอนสักแคไหน วามี ธนนท จําเริญ √

8 ใครเพื่อนเธอ (Ask Real) ใครอะที่โทรมาหาตลอด ใครอะที่ชอบ แพม เปมิกา สุขเสวี √

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

10 Midnight Snack Hey! how s your day? Tonight ชานน สันตินธรกุล √

11 Nobody Like You (JOOX Exclusive) เปก ผลิตโชค อายนบุตร X

12 เหมือนเมื่อคืน (Like Last Night) อยากหลับอยางนั้นยังไมพรอมจะตื่น กันตธีร ปติธัญ √

13 ยิ่งคิด ยิ่งคิดถึง เราก็โทรคุยกันทุกวัน ถาอยากมองเห็นหนา พลพล √

14 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

15 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

16 ถาวันหนึ่งเธอไดยิน ขอโทษที่ทักเธอไป เธอรูไหมฉันนอนไมหลับ D Day √

17 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

18 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

19 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

20 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

21 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

22 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

23 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว HIGHHOT X

24 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262212 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 สัญญากาสะลอง ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ) X

2 สัญญากับคําวารอ เตน นรารักษ ใจบํารุง X

3 รักที่อยากลืม(ล.ใบไมที่ปลิดปลิว) ปลิดปลิวเควงควาง ชีวิตฉันด่ังใบไม จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู X

4 ใจสีเทา เจมส จิรายุ X

5 ไมอยากรักใคร ถาไมใชเธอ Bowling X

6 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

7 ไมมีวันปลอยมือ ฤดูกาลเปลี่ยน สิ่งที่เขียนมันคงจะเลือนลบ ดิว อรุณพงศ ชัยวินิตย √

8 เทาไหรไมจํา (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

9 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

10 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

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

12 รักไมมีทางออก (Club Friday Series ความรักที่ฉันเคยใฝฝน ความรักดีๆ พลอยชมพู √

13 จะมีวันของฉันไหม (เพลงประกอบละครหลงไฟถาฉันตองการ นั่นคือจะตองได ไมวามัน นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

14 ถาเลือกได แกม วิชญาณี เปยกลิ่น X

15 สัญญา (ละครนางมาร) จําไดไหม ใครที่เธอเคยใหสัญญา มาเรียม B5 √

16 อยากหยุดเวลา (Cover Version) ฉันเริ่มจะใจหาย ปาลมมี่ √

17 แสนลานนาที (ล.วันหนึ่งจะเปนซุปตารจะเปนดาวดวงใดที่ปลายฟา..จะเปนรุง พุฒิชัย เกษตรสิน (พุฒิ) √

18 อยากบอกรัก (ละครใยกัลยา) วันเวลา หมุนความเดียวดาย ผานใจ ภัทรเดช สงวนความดี;เมลดา สุศรี √

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

20 หยุดหายใจงายกวา (ล.รักเกิดในตลาดสดรูอยูแกใจ วาเรานั้นไมมีสิทธิ์ กะลา √

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

22 หยุดรักยังไง (ละครแรงปรารถนา) เบื่อที่ตองแสดงแกลงทําเปน ไมสนใจ ZEAL √

23 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

Boxset CD Potato ชุดที่ 7
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24 ความหมาย (ล.พรหมไมไดลิขิต) ถารักคือการใหไป เหมือนที่เคยมีใครบอก ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

25 เธอไมเคยรู [ชายไมจริงฯ] รักเธอแตเธอไมเคยรู ฉันรักเธออยู ใหม ดาวิกา √

26 ผิดหรือที่รักเธอ ใหม เจริญปุระ X

27 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน พิมประภา ตั้งประภาพร √

28 เสนหา (ละครเสนหาไดอารี่) ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน X

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

30 รักใหพอดี (ละครบัลลังกเมฆ) ไมแปลกถาเธอจะเริ่มทอ เมื่อจุดหมาย ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

31 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

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

33 ซอน (Ost.รักจังเลย) นนท ธนนท X

34 ยาพิษ (ซีรี่ส Exteen) คํางายๆแตความหมายสุดลึกล้ํา คํางายๆ ชนกันต อาพรสุทธินันท(กันสมาย √

35 มันเขี้ยว (ล.รักนี้หัวใจเราจอง) คนนึงไฟ อีกคนเปนน้ํา พอไฟมันลาม เขมวัฒน เริงธรรม √

36 คืนนี้ (In The Night) เวลายาวนาน ที่ชีวิตฉันมีแตความมืดมน พลอยชมพู √

37 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

38 ปลอยมือฉันที (ล.รักนี้หัวใจเราจอง) แอบรัก แอบรู แอบเห็นมันในแววตา วอลนัท สายทิพย วิวัฒนปฐพี √

39 รักไมตองการเวลา (ภาพยนตรกวน มึน โฮฉันคิดวารักมันคือความผูกพัน คิดวารัก หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) √

40 ฉันอยูตรงนี้ขางๆเธอ (ภ.I MISS YOU เธอรูใชไหม คนอยูตรงนี้ขางเธอ KLEAR √

41 อยากเปนคนสําคัญของเธอ(ล.IWannaBeSupในวันที่โลกมันเงียบเหงา แคมีเธอเดินเขา ยิปโซ อริยกันตา มหาพฤกษพงศ √

42 ตก(Falling) OST.ตกกระไดหัวใจพลอยโจรไมมีเหตุและผลอะไร ไมรูใครใหเรามาเจอะ ธิติมา ประทุมทิพย(แอน) √

43 ไมมีใครเหมือนเธอ สิงโต นําโชค X

44 คนในฝน (ละครฝนเฟอง) รอมาตั้งนานแตละคืนก็คงฝนไป INSTINCT √

45 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

46 มองไดแตอยาชอบ(ภ.ATMเออรัก เออเรอในวันที่เราตองไกลหาง ในวันที่เธอ ลุลา;เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;ปองกูล สืบซึ้ง( √

47 ทางเดินแหงรัก (ล.นางสาวไมจํากัดนามสกุลก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป แกม วิชญาณี เปยกลิ่น √

48 รักใหญใจเบอเรอ (ละครไลลาธิดายักษเห็นฉันตัวเล็กๆ เธอคงจะคิดวาไมเอาไหน ลิลล่ี ไดหมดถาสดชื่น √

49 ขวัญใจบานนา เตอ ฉันทวิชช ธนะเสวี;แตว ณฐพร X

50 สรุปวารัก (More Than Words) ล.คุณพอฯไมไดดี ไมไดงาม ตามที่วาดไว วาน ธนกฤต √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262225 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

3 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

4 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

5 วิชาตัวเบา อยูบนโลกใบเกา จมกับความปวดราว คืนและ BODYSLAM √

6 อยาพูดเลย(ดีกวา) ใครที่เคยบอก วารักซึ้งใจจนวันนี้ ใครที่ Sweet Mullet √

7 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

8 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

9 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

10 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

11 ตองคําสาป Hey ถาเธอไดยินเสียงนี้ หวังวาจะเขาใจ ฟกแฟง √

12 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

13 ยอม Musketeers X

14 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

15 เพราะหัวใจเปนของเธอ นานไมรูวาแตไหน ที่ฉันไมรูสึกรักใคร Yes'sir Days √

16 ครึ่งฝน DAX ROCK RIDER X

17 ทานขาวกันไหม หิวไหม ทานอะไรมาหรือยัง ถายัง พลพล √

18 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

19 ฤดูกาล ฤดูกาลกําลังจะผันผาน พัดพายุที่มีออกไป 25 Hours √

20 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

21 หยุดค่ําคืนไวตรงหนาเธอจะดีไหม หยุดค่ําคืนไวตรงหนาเธอจะดีไหม อพารตเมนตคุณปา √

22 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

23 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

24 Lonely นานละ...ไมมีใครรักไมมีใครสน I feel so CLASH √

25 เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับ Retrospect √

26 149.6 ขอบคุณระยะทาง ที่ไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ BODYSLAM √

27 หยุดคงไมไหว ก็ยังรักเธออยู ก็ยังรักอยูเต็มหัวใจ 25 Hours √

28 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

29 20 ตุลา SILLY FOOLS (วงใหม) X

30 คําขอคนเจ็บ สงกรานต รังสรรค X

31 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

32 ถาหัวใจมีมือ ฉันคงไมใชสิ่งจําเปน ถึงเวลาตองบอกลา วงอโศก √

33 ไกลเทาเดิม อยากใหเธอรูสักอยาง เราอยูหางเกินไป INSTINCT X

34 เท เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร THE MOUSSES √

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

36 ที่ผานมา YERM

37 ฤดูรอน (ภ.รักมันใหญมาก) บอยครั้งที่ใจ เดินออกไปไมมองขางทาง GREASY CAFE' √

38 ลมฝน (Rainy Day) YOUNG MAN AND THE SEA X

39 ...กอน Supersub X

40 ใหฉันเขาไป C/O GO! (ซี/โอ โก!) X

41 ไมสมประกอบ (incompleted) ฉันเคยเชื่อวารักคือสิ่งสวยงามที่สุด The Dai Dai √

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

43 งานเตนรําในคืนพระจันทรเต็มดวง ในคืนที่เราจองมองตาสบกัน เหมือนฉัน COCKTAIL √

ร็อกฮิตเพลยลิสถูกใจ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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44 รักมหาศาล เจาคือยอดดวงใจ เจาตองโตขึ้นไป Zero hero X

45 ปก โหย..หา..แสงดวงดาว ลองลอยวน PARADOX √

46 เชิดสิงโต ปนขึ้นฟา เพื่อไปใหถึง ที่จุดหมาย Big Ass √

47 พนักงานดับเพลิง ฮัลโหล ฮัลโหล สถานีดับเพลิง ใชมั๊ยครับ LABANOON √

48 ทุกดานทุกมุม หากไดยินแบบไหนแลวเราก็เชื่ออยางนั้น Potato √

49 โคตรเกา Last Fight For Finish;Sunny Day X

50 หนากาก ก็เพราะวาคนชอบใสหนากาก ก็เพราะวา Liberate P √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262215 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 คําเวาสูขวัญ เฮ็ดหยังอยู อยูไสอาย กินขาวแลวยัง ไมค ภิรมยพร √

2 กฎแหงช้ํา โลกใบนี้ มีคําวากฎตามธรรมชาติ ตาย อรทัย √

3 คนนี้ผัวเฮา เฮาบไดโง เฮาฮูวาโตคึดหยัง สิเวาสู ศิริพร อําไพพงษ √

4 สิเอาผัวใหม เมื่อย...กะบฮูสิบอกกับไผ เขานอน ดอกออ ทุงทอง √

5 ไปฮักกันสา อยูดีๆ อายกะเปนคนอื่น ที่ไดแตยืนแนม ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 เอิ้นชื่อเขาใหชิน กะนองเลือกเขาแลวเดะ อายถืกเจาเท มนตแคน แกนคูน √

7 ของอายหรือของถิ่ม อายคือหลอแทเด อายคือดีแทนอ เวียง นฤมล √

8 วันคิดฮอดเด อยูซือๆ กะเหงาคิดเห็นหนาเจาอองลองๆ เบียร พรอมพงษ √

9 นักเลงบยาน ณ เวลานี้ที่หนาฮานหมอลํา สถานการณ ลําเพลิน วงศกร √

10 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 เลว ออย แสงศิลป X

12 เซ ตาร ตจว. X

13 ขี้ยา2019 เตะ ตระกูลตอ X

14 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

15 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

16 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

17 ยังใหหนอยไปอีกบอ อยากหอมแกมกะใหแลว อยากเฮ็ดหยังกะให กานตอง ทุงเงิน √

18 ทนความเจ็บบไหว คะแนน นัจนันท X

19 อยาเวาใหนองซังหลาย ออมแอม ปยธิดา X

20 ทองไดทุกคํา จําไดทุกครั้ง ตั้งแตมื้อ ที่อายบอกฮัก ก็ปานอายปก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 มึงเปนบาติ มึงเปนบาติบักหัวใจ สิฮักเขาไปใหได ลําเพลิน วงศกร √

22 จากไปอยางสงบ กักขังตัวเองไวในหองเล็กๆเพื่อดับจิต ออย แสงศิลป X

23 อายจนคนมีเงิน เตะ ตระกูลตอ X

24 นาฮักหนาฮาน กุง สุภาพร สายรักษ X

25 นางฟาหนารถแห เสียงกลอนสนั่น หลังคาสั่นตึกๆ ปลุกใจ เตา ภูศิลป √

26 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

27 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

28 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

29 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

30 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

31 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

32 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

33 บงึดจักเม็ด(Cover) นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

34 ป(จน)ปน เอ มหาหิงค X

35 แคคืนเดียว เป รอยเอ็ด X

36 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

37 นิลันดอน คงสิเปนแสนลานนาที คงสิมีแสนลานคืนวัน ตาย อรทัย √

38 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

39 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ตั๊กแตน ชลดา √

40 บนาเฮ็ดกันดอก(Cover) นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด แสน (นากา) √

41 มันแปลวาฮัก ไผวาโงไผวาบเจียมตัว...กะสาง ตรี ชัยณรงค √

42 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 รูไส(Cover) ขอบคุณจริงๆที่เธอยังคงคิดถึงกัน มิ้วส อรภัสญาน สุกใส √

44 ใหเคอรี่มาสงไดบ เปนตาฮักปานนี่ ใหเคอรี่มาสงไดบ เบลล นิภาดา √

45 ผูบาวนินจา มื้อสิมากะมา มื้อสิหายกะหาย ตาย อรทัย √

46 มีแฮงใจ แคอยากไดยินคําวาฮักเธอสิเบื่อกันบนอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 ไปเลนตรงโนน รักที่เธอใหมา รูวามันไมจริง เปาวลี พรพิมล √

48 มักอายหลายเดอ เฮ็ดตาสัมตาหวานหลอกลอใหนองตายใจ มีนตรา อินทิรา X

49 ฝนฮวยดอกจาน(Cover) ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา กานตอง ทุงเงิน √

50 เคิงใจ (Cover) สิบบานสา หาบานลือ วาอายบคือเกา ตรี ชัยณรงค √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262088 ทําซ้ํา

วันที่วาง 12/09/2562 1 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

2 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

3 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

5 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

6 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

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

8 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

9 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

10 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

รวมฮิต อายฮักนองเดอ

รวมเพลง ลูกทุงฮิตปายแดง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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11 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

12 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

13 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

14 คึดฮอดจนฝนเห็น คึดนําตลอด...คึดฮอดอายจนฝนเห็น มนตแคน แกนคูน √

15 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

17 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

18 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

19 ติดชารตหัวใจเสมอ หามรุงหามค่ํา ก็เพราะเราไมใชคนอื่น ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 เจาทําใหอาย..มีวาเลนไทนทุกวัน ความรูสึกดีๆบตองรอสิบสี่กุมภาฯ ไหมไทย ใจตะวัน √

21 มีเธอไมมีทอ สูมาหลายปยังหนีความจนไมออก ไมค ภิรมยพร √

22 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

23 สูเพื่อเธอ เพื่อนทหาร หาญ ลาดตระเวน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

24 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

25 บรรจุเปนคนรูใจ เวลาเลิกงานกลายเปนสวรรคสําหรับ ไมค ภิรมยพร √

26 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

27 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 ความจําเรื่องเจา เปนจังใดนอ เจาจากไป อยูไสนอ ไหมไทย ใจตะวัน √

29 รอยยิ้มเติมแรง คนทํางานนั้นตองการกําลังใจ คนดีย้ิม ไมค ภิรมยพร √

30 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

31 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 วันเวลา..ฆาความคิดถึงบตาย เพราะวันเวลา ฆาความคิดถึงบตาย ไหมไทย ใจตะวัน √

33 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

34 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

35 รักเสมอไมวาอยูไหน แสงดาว สองกรทบใจเหงา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

36 ดาวมีไวเบิ่ง คนบางคน บไดเกิดมาเพื่อเฮา ไหมไทย ใจตะวัน √

37 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

38 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

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

40 กอดกอนเมฆ แคเจามองมาน้ําแข็งก็เกาะหัวใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

41 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

42 สัญญาฝงมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแคน แกนคูน √

43 สักคนที่เขาใจ หนุนตักฉันไดนะเธอ เมื่อเจอเรื่องทุกข ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 กลัวนองมีสองใจ กลัวใครเขามองวานองสองใจ พี่จําตอง ไหมไทย ใจตะวัน √

45 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

47 หนุมบานไกลใจฮักจริง อายหนุมบานไกลหัวใจฮักจริงหวังแตง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

48 Stand by ที่อายฮัก ยืนคอยแกมแดง อยูที่ตําแหนงอายฮัก ไหมไทย ใจตะวัน √

49 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

50 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262213 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/09/2562 1 คงเดิม กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

2 มันก็ยัง งง งง แปลกใจ แปลกใจที่ ไมโคร X

3 สุดสุดไปเลย อยากจะขับรถ ตองหัด นูโว √

4 ลาออก นั่งทํางาน หลายป ยังไมไปไหน บิลลี่ โอแกน √

5 ควักหัวใจ หลายครั้งที่ใจตองเจ็บ ใหม เจริญปุระ √

6 เวียนหัว ไมดูไมแลไมแคร ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

7 ความดัน(ทุรัง)สูง ใครสั่งใครสอนอะไร ไมอยากจะฟงเทาไหร มาชา วัฒนพานิช √

8 มาเหล็ก เธอเห็นฟารอง ฟาคะนองนั้นไหม อําพล ลําพูน(หนุย) √

9 ร็อกแอนดโรล(ROCK&ROLL) เราไมเปนอยางใคร ใครไมเปนอยางเรา LOSO √

10 วัดใจ มีคนมากมาย ตองการจะหยุดฉัน SILLY FOOLS (วงใหม) √

11 คอยคอยพูด พูดคอย คอยก็ได ถาพูดไมไดก็คอยคอย Y NOT 7 √

12 บิน ฉันจะบิน โดยที่ไมตองมีปก FLY √

13 เพลงลูกกรุง พบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวง จิรศักดิ์ ปานพุม √

14 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

15 แกวตาขาร็อค เจาทิ้งพี่ไปไมลาซักคํา ทิ้งพี่ชาวนา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

16 ลอยกระทงวันสงกรานต จดจําวาเคยนัดใครบางคน อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

17 หมากเกมนี้ หากลืมฉันไดไมลําบาก ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

18 ชายคนหนึ่ง เธอไมตองกังวล เธอไมตอง PETER CORP DYRENDAL √

19 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

20 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

21 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

22 ฝนตกที่หนาตาง วันนี้ฝนตกไหลลงที่หนาตาง เธอคิดถึง LOSO √

23 อยาคิดมาก ไมเอานะอยาคิดมากไมเอานะ ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย √

24 สรุปวา...บา คนเรามันชอบอะไร ใจมันชอบติดตาม กัมปะนี √

25 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

26 มนตรักสิบลอ วิ่งไปบนถนน กับหนทางที่ยาวนาน วง สิบลอ √

27 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

28 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

29 อยามองฉันเปนคนอื่น บางคราวเธอผิดหวัง บางครั้ง มิคกี้ √

30 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

ROCK CASSETTE
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 8/15



31 ดีเกินไป SMILE BUFFALO X

32 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

33 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

34 อยางนอย อยางนอยก็คนเคยซ้ึง บิลลี่ โอแกน √

35 อาจเปนเรา เคยคิดๆ ดู อยูเล็กๆ นรินทร ณ บางชาง √

36 ไมอยากใหเธอรู อาจจะเปนทุกข อาจจะผิดหวัง ใหม เจริญปุระ √

37 คนไมมีสิทธิ์ อยูอยางคนไมมี ไมโคร √

38 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

39 ที่เกาที่ฉันยืน ตอจากวันนี้ สิ่งที่เคยฝน สมประสงค สิงหวนวัฒน √

40 หลอกกันเลนเลย หลอกกันเลนหรือเปลา นูโว X

41 ลองเชิงลองใจ สิ่งที่ฉันทําใหทุกสิ่ง นั้นเปนความจริง อําพล ลําพูน(หนุย) √

42 รักแทมีแคครั้งเดียว ขอบคุณนะที่เธอยังทักทาย ถึงแมวา อินคา √

43 ฉันยังอยู สิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

44 ยายตุดตู ตามมาทําไม เธอวุนวายนัก อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

45 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

46 นักโทษประหาร ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทําให จิรศักดิ์ ปานพุม √

47 หัวใจเดียวกัน เมื่อฉันเห็น เธอยืนรองไห ธนพล อินทฤทธิ์ √

48 ใจฉันอยูกับเธอ ผานไปแลว ทุกอยางมันจบลงแลว BLACKHEAD √

49 จําใจ มีอะไรปดบังหรือเปลา เพราะการ SMILE BUFFALO √

50 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262218 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/09/2562 1 กรรม ที่รัก มีอะไรในใจหรือเปลา ทําไมเธอ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

2 คือเธอใชไหม นานเนิ่นนานแคไหน ที่คําวารัก GETSUNOVA √

3 พระเอกจําลอง ฉันเขาใจ วารักของเราคงเปนไปไมได GETSUNOVA √

4 ใหนานกวาที่เคย เพราะเชื่อวาเขามีจริง แตก็ไมรูเขา แพท Klear √

5 ใจบางเบา ทั้งที่รูตองเจออะไร ทั้งที่รูวาตอง ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

6 กลัววาความคิดถึงของฉันจะทํารายเธอจบ จบมาเนิ่นนาน เจ็บมาเทาไหร และ LOMOSONIC X

7 อายพามา เขาพาไป โว..โว เปนยอนความไวใจ เฮ็ดใหอาย OG-ANIC √

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

9 Get You Out (JOOX Exclusive) I need to get you of my head right now, ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) X

10 นาฬิกาเรือนเกา นาฬิกาเรือนเกา เวลาไมเดินแลว HIGHHOT X

11 เคียงกัน (ละครลูกกรุง) สุดขอบฟาหรือใตธารา หมื่นภูผา กัน นภัทร √

12 ปลาบนฟา คงไมมีปลาตัวไหน คิดจะไปวาอยูบนฟา GETSUNOVA √

13 ชอบแบบนี้ หนามเตย สะแบงบิน X

15 ไมอยากใหกลับ นานเทาไรที่เราไมเจอ เธอเองเปนไง เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

16 หาเรื่องเจ็บตัว ขอบคุณนะที่ยังไมหลงไมลืม คนคนนี้ ปน Basher √

17 ครึ่งฝน DAX ROCK RIDER X

18 ตอให Season Five X

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

20 LIES ETC X

21 พอจะรู ผานมานานแลว เรื่องราวในวันนั้น MEYOU √

22 อยาใหใครรู (Something) ปลอยใหใครที่วนเวียนรอบกายไดเขาใจ นนทนันท อัญชุลีประดิษฐ √

23 สมองสั่งการชา (Delay) เธอคงอาจจะไมรูวานอนสักแคไหน วามี ธนนท จําเริญ √

24 ดวง เพิ่งรูจริงๆ วาชีวิตนี้ตองขึ้นกับดวง POTATO √

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

26 ฉันยืนอยูตรงนี้ เปนไปไดไหม ถาหากความรัก ไดโดน LingRom √

27 ทีมรอเธอ เคยลืมใครไมไดบางไหม ตอนกลางคืน Three Man Down √

28 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

29 คนเคยรัก คนเคยรัก ก็เพราะคนเคยรัก เลยอยาก คชา นนทนันท √

30 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

31 รักเธอเทาที่เธอไมรัก รักเธอเทาที่เธอไมรัก รูสึกเทาที่เธอ แบมแบม The Voice √

32 เวทมนตร ถาเวทมนตรนะ มีจริงฉันนั้นจะขออะไร มิว MBO ชิษณุชา ตันติเมธ √

33 รักขางเดียวไมไหว เธอไมตองหลบสายตา เธอไมตองบอกก็พอรู When Children √

34 เวลาใครถาม (Your Answer) มีแตคําถามที่มันยากเกินจะตอบ มีแต มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

35 เท เท เท ก็รูเธอนั้นอยากจะระบาย แคมองในตา โอต ปราโมทย √

36 ฉันอยูตรงนี้ ฉันอยูตรงนี้ถาเธอตองการ CHAN √

37 ปลอยเธอไป ปลอยเธอไปไมเปนไร เด๋ียวพรุงนี้ก็มี MEYOU √

38 ไดอะไร แคเห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม เธอก็สุขหัวใจ ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

39 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

40 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

41 สัมพันธ จะเอายังไงอะ ใหเธอเชื่อใจวาฉันน้ันรัก โอต ปราโมทย √

42 ความเงียบดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

43 มีเหมือนไมมี จะลองบอกเธอวาไมรักสักที อยากรูวา ลุลา √

44 คําอําลา (HAVE TO SAY GOODBYEเปลี่ยนแปลงตัวเองเทาไร ก็ไมดีมากพอ ดา เอ็นโดรฟน √

45 ปลอยไปตามหัวใจ ทองฟาและขุนเขาที่กวางใหญ ทองทะเล Hugo √

46 หัวใจของเธอ (ละครหัวใจศิลา) ลองมองใหลึกลงไปไดไหม ลึกเขาไป ตอ ธนภพ √

47 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

48 ขออภัย ฉันเชื่อในความรักวามันยังสวย แมวา 25 Hours √

49 วันหมดอายุ จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับ GETSUNOVA √

50 ไมไหวบอกไหว ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาวา บอย Peacemaker √

เพลงฮิตอยางฮอต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 9/15



เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262219 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/09/2562 1 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

2 เตยลาหนาเฟซ กุง สุภาพร สายรักษ X

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

4 คนถืกถิ่มยิ้มบหวาน ละพอแตเหลียว นอเห็นอาย...คนทําใจ ดอกออ ทุงทอง X

5 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

6 วอนพอพญาแถน แพรวพราว แสงทอง X

7 สัญญาใจหนุมไทยสาวลาว ปอยฝาย มาลัยพร X

8 ยังฮักเจาเทาสูมื้อ ศรีจันทร วีสี X

9 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

10 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

11 ยารับบไดลูกใภกะเทย บัวผัน ทังโส X

12 มนตเพลงมนตแคน นี่คือมนตแคน แฟนๆยังจําไดบ มนตแคน แกนคูน √

13 อยากเปนเขยลาว คูแฝดโอเอ X

14 สาวชุมแพยังคอย นองใหม เมืองชุมแพ ท็อปไลน X

15 ลมสา ลําซิ่ง สายลมสาออกพรรษาหยาว หยาว หยาว ศิริพร อําไพพงษ √

16 น้ําตาลําซิ่ง ศรีจันทร วีสี X

17 เบอรโทรเจาชู อยาบอกไผเดอเบอรโทรอาย ลับเฉพาะ ดอกออ ทุงทอง √

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

19 วอนเจาปูกรมหลวงประจักษศิลปาคม คูแฝดโอเอ X

20 สูชวยกันเดอ..แมบักคิดฮอด อยู..ไกลกันตลอด คนอายคิดฮอดอดทนแนเดอ มนตแคน แกนคูน √

21 ยามคิดฮอด...กอดดวยออมใจ เปนจังใดนอนาง อยูทางพูน คึดฮอด ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 นักสูหัวใจเซ้ิง ทุกขก็ทนจนก็สู ยิ้มเพื่ออยูบนเสนทาง ไหมไทย ใจตะวัน √

23 อีสิงหเหลาขาว วัชราภรณ สมสุข X

24 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

25 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

26 กุหลาบแดง กุหลาบแดงกําลังอา กําลังบาน มนตแคน แกนคูน X

27 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

28 คิดฮอดสาวฟงลํา ละแสบหัวใจปานไฟจี้ อายยืนเทิงเวทีบ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

30 อยากลืมเมียเขา ศรีจันทร วีสี X

31 หมานแหนแตผัวเขา นองใหม เมืองชุมแพ ท็อปไลน X

32 ฝากฟาไปลานอง ละฝากหัวใจไปนําฟา ศร สินชัย √

33 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

34 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

35 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

36 บลืม...ก็ปลื้มแลว บ กลาหวังอีหยังดอกผูชายบานนอกจนจน ไหมไทย ใจตะวัน √

37 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

38 ทายาทเซียงเหมี่ยง หละเรื่องตั๋วสาวบมีไผเกินอาย ดอกออ ทุงทอง √

39 ลางจานในงานแตง งานแตงเขาแซงแยงเอาไปกอน กานตอง ทุงเงิน √

40 บตาย...แตอายเจ็บ หละเจาแตงงานอายนอนไห ศร สินชัย √

41 น้ําตาหลนบนที่นอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง ตาย อรทัย X

42 นับวันจะหางเหิน หัวใจดวงนี้ มอบรับเขาหมด ศิริพร อําไพพงษ X

43 เขามีอะไรกันแลว เขามีอะไรกันแลว สิ้นแววเสียแลว ไมค ภิรมยพร √

44 เอารักมาใหเหมือนพาใจมาเจ็บ อายมีคา เพียงยาทําใจ อือฮื้อเอย... มนตแคน แกนคูน √

45 ไหมไทยหัวใจเดิม ขอเสียงแนครับ ปรบมือตอนรับแฮงๆ ไหมไทย ใจตะวัน √

46 เอื้อยขี้คราน เอื้อยเอยนองมีแนวสิมาสอนองมีคําสิมา ดอกออ ทุงทอง;กานตอง ทุงเงิน √

47 คนเคยแลวอยูบเปน นี้ละนอเพิ่นวา แนววาใจคนเอย ศร สินชัย √

48 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

49 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

50 ขอบคุณทุกแรงใจ ฝากเสียงลําหนอคํารอง เปนจังหวะ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262087 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/09/2562 1 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

2 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

3 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

4 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

5 รับของโจร ดีปานใด ใชเทาใด อายกะมีเจาของ ศิริพร อําไพพงษ √

6 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

7 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

8 สักวัน..ฉันจะรูสึกเฉยๆ กับเธอ ใจยังออนแอ ยังแพคําวาคิดถึง เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 ชีวิตดี๊ดี จั๊ด จา ดา ดัด จัด จั๊ด หญิงลี ศรีจุมพล √

10 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

11 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

12 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

13 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

15 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

16 รักคนโทรมาจังเลย จากวันที่รอ พ.ศ.ท่ีใจคิดถึง พี สะเดิด √

17 เมื่อความฮักเกา นองสิเหงาบ กอนจะปลอยหัวใจเดินทาง เคียงขาง ศิริพร อําไพพงษ √

18 เจ็บบอกใหไป หัวใจบอกใหกอด เหงาเปนเดอาย คือหาย..ไปนานแทหนอ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
รวมฮิต ลูกทุงดังฟงไมเบื่อ

รวมเพลงดัง หมอลํามาแรง
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

ชื่อศิลปน

หนา 10/15



19 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

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

21 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

22 ระยะหางของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้เหลือเพียงดอกไม ที่มันแหงคาแจกัน เอิรน สุรัตนติกานต(เดอะสตา √

23 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

24 เริ่มตนเจาชาย ลงทายเจาชู คงสนุกใชไหม ที่หลอกวาคนๆหนึ่งพิเศษ ตั๊กแตน ชลดา √

25 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

26 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

27 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

28 กินขาวหรือยัง กินขาวแลวยัง กําลังเฮ็ดหยังนออาย ตาย อรทัย √

29 ฝนรินในเมืองหลวง ฝนตกรินๆ หอมกลิ่นดินถูกไอฝน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 คนออนไหว..กําลังใจสําคัญที่สุด หนักจริงๆแกวตา กับทุกเวลาที่หายใจอยู ไหมไทย ใจตะวัน √

31 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

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

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

34 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมืองกรุ ตาย อรทัย √

35 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

36 อายฮักเขาแลวแมนบ รูตัวหรือเปลา วาอายพูดถึงเขาบอยๆ ขาวทิพย ธิดาดิน √

37 ไมใชแฟนทําแทนไมได ก็อยากดูแลใหมากกวานี้เหลือเกิน ตั๊กแตน ชลดา √

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

39 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

40 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

41 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

42 ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจตองปลอยอยาหนักใจเดอ ถาเจอทางไปใหบอก ตาย อรทัย √

43 สุดทายคืออายเจ็บ หากคําวาฮักของเฮาเขียนดวยกระดาษ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

45 แฟนเก็บ อยาใหใครรูวาเราคบกัน คือคําที่เธอ ตั๊กแตน ชลดา √

46 ผีเสื้อใจรายกับดอกไมใจออน นี่เรารักกัน หรือเพียงแคฉันรักเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

47 ไมไดหมดรักแตหัวใจหมดแรง ถอยออกมาใหหาง จากความช้ํา ขาวทิพย ธิดาดิน √

48 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

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

50 รอสายคนโสด บางลีลาตองขอโทษ บางอารมณของคนโสด หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262092 ทําซ้ํา

วันที่วาง 19/09/2562 1 ขามันลูกทุง ขามันลูกทุง ขานอนมุงสี่สาย ไท ธนาวุฒิ √

2 รักเกาที่บานเกิด พี่จากบานนามาหาหกป ไท ธนาวุฒิ √

3 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

4 มนตรักแมกลอง เจื้อยแจวแววเสียงสําเนียงขับรอง ไท ธนาวุฒิ X

5 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไท ธนาวุฒิ √

6 นักรองบานนอก เมื่อสุริยนย่ําสนธยาหมูนกกา ไท ธนาวุฒิ √

7 คนอกหักพักบานนี้ อยากปกปายแขวนขึ้นแผนเทาฝา ไท ธนาวุฒิ √

8 ที่รักเรารักกันไมได ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไมได ไท ธนาวุฒิ √

9 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไท ธนาวุฒิ √

10 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไท ธนาวุฒิ √

11 ไกจา ไกจาไดยินไหมวาเสียงใคร ไท ธนาวุฒิ X

12 สองฝงของ สายนทีรินหลั่งจากฟาแบงพสุธาเปนซาย ไท ธนาวุฒิ X

13 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา ไท ธนาวุฒิ √

14 น้ําตาลาไทร มาแลวแกวตาสัญญาใหไว ไท ธนาวุฒิ X

15 รองไหสองหน วันนี้ฉันตองรองไหสองหน ไท ธนาวุฒิ √

16 จอมอ ปอ 6 ความรูต่ํา..เขียนคําวารักไมสวย ไท ธนาวุฒิ √

17 รอวันเธอวาง ขอเวลาสามนาที บอกกับพี่ ไท ธนาวุฒิ √

18 ชุมทางเขาชุมทอง จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทอง ไท ธนาวุฒิ √

19 ชมทุง เห เฮ ฮาฮา เสร็จจากงาน ไท ธนาวุฒิ √

20 ลองใต ลองใตไปตามเสียงเพลง กลอมบรรเลง ไท ธนาวุฒิ √

21 คิดถึงพี่ไหม คิดถึงพี่หนอยนะกลอยใจพี่ หางกันอยางนี ไท ธนาวุฒิ √

22 เสียงขลุยเรียกนาง เสียงขลุยครวญหวนมา ไท ธนาวุฒิ X

23 ลาสาวแมกลอง สิ้นแสงดาวดุเหวาเรารอง ไท ธนาวุฒิ X

24 วันสุดทาย แดงเอยโถเอยนองแดงของพี่ ไท ธนาวุฒิ √

25 ลานเทสะเทือน เสียงลมพัดตึงเคลาคลึง ไท ธนาวุฒิ √

26 พี่มีแตให พี่คนนี้นั้นมีแตให เจาใชไหม ไท ธนาวุฒิ √

27 คนสวยใจดํา ใบหนางามๆไมนาใจดํา ไท ธนาวุฒิ √

28 อกหักซ้ําบอยบอย ยอมรับวาซื่อเกินไป ไท ธนาวุฒิ X

29 ความรักเหมือนยาขม กอนเคยเคยรักกันปานดวงใจ ไท ธนาวุฒิ X

30 ทหารบกพายรัก เพียงพี่ไดพบสบตานองมาเที่ยว ไท ธนาวุฒิ X

31 สาวสองเมือง ฝากคําขามโขงลอยโคงจีบสาวเวียงจันทร ไท ธนาวุฒิ √

32 คนถูกแยงรัก เคยรักคนสูงศักดินา สวยดั่งหยาดฟา ไท ธนาวุฒิ √

33 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไท ธนาวุฒิ √

34 ฉันทนาที่รัก ปดไฟใสกลอนจะเขามุงนอน ไท ธนาวุฒิ √

35 หัวอกพอสื่อ โออกเอยหัวอกพอสื่อ ไท ธนาวุฒิ √

36 มอเตอรไซคทําหลน แฟนของใครมอเตอรไซคทําหลน ไท ธนาวุฒิ √

37 จักรยานคนจน คนจนอยางพี่ ไมมีเงินเปนอํานาจ ไท ธนาวุฒิ √

38 น้ําลงเดือนยี่ ยางเดือนสิบเอ็ดน้ําเริ่มไหลนอง ไท ธนาวุฒิ X

ลูกทุงฉบับไท ไท ธนาวุฒิ
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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39 รักแลงเดือนหา ยางเขาเดือนหา น้ําทาก็แหงขอดคลอง ไท ธนาวุฒิ X

40 ลารักจากสวนแตง สาวสวนแตงสิ้นแรงแนหรือ ไท ธนาวุฒิ X

41 บุพเพสันนิวาส เนื้อคูกันแลวก็คงไมแคลวกันไปได ไท ธนาวุฒิ X

42 รักคนชื่อนอย ผมหลงรักคนผูหญิงชื่อนอย ไท ธนาวุฒิ √

43 แตวจา แตวจา เห็นใจเถิดหนาแตวของพี่ ไท ธนาวุฒิ X

44 ใชเลย ใชเลย โดนใจฉันเลย ไท ธนาวุฒิ √

45 เผลอใจรัก เผลอใจใฝปองจึงหมองหมน ไท ธนาวุฒิ X

46 คนใตไมหวาน คนใตไมหวานกลาวขานเหมือนหวาน ไท ธนาวุฒิ √

47 ฮักกันบได เธอลูกเสี่ยเฮง ฉันเปนเพียง ไท ธนาวุฒิ √

48 ต.ช.ด.ขอรอง ต.ช.ด.ยอมาจากตํารวจชายแดน ไท ธนาวุฒิ √

49 สาวงามพิจิตร สาวงามพิจิตรนาพิศชวนมอง ไท ธนาวุฒิ X

50 ตัวไกลใจเหงา สุริยันจันทราที่จากฟายังมีเวลามาเยือน ไท ธนาวุฒิ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262094 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/09/2562 1 หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ฝากหัวใจใหกันเอาไวกอน ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 ยินยอม เกิดมาก็เปนคนหนึ่ง เมื่อกอนก็เคยเปนหน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

3 ฟายังมีฝน ฟายามจะมีฝนพรํา อาจจะช้ํา ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

4 ยิ่งสูงยิ่งหนาว กอนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา เรวัต พุทธินันทน √

5 บอกมาคําเดียว ฉันเปนแคเพียงคนที่เธอเคยอยากมี ไมโคร √

6 เขียนไวขางเตียง ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ นันทิดา แกวบัวสาย √

7 ครึ่งหนึ่งของชีวิต เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

8 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

9 แปลกตรงที่หัวใจ เพียงเจอกันครูเดียว ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

10 ลองคิดดู ใยจะมาเพียรถาม วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

11 อุนใจ วันเวลาที่ลวงเลย มันซื้ออะไรมากมาย คริสตินา อากีลาร √

12 100 เหตุผล คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ STER √

13 ฉันยังอยู สิ่งตาง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอเองจะอยูที่ไหน อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

14 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

15 ลึกสุดใจ ดวยเหตุและผลที่มีมากมาย จิรายุส วรรธนะสิน(โจ);สหรัถ สังคปรีชา(กอง √

16 แผลในใจ วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผูชาย อําพล ลําพูน(หนุย) √

17 แพใจ เก็บใจไวในลิ้นชัก ใหม เจริญปุระ √

18 สองใจ เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน ธีรภัทร สัจจกุล √

19 ทั้งรูก็รัก รู..รูเธอนั้นมีคูใจใย ชรัส เฟองอารมย √

20 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป กัมปะนี √

21 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

22 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

23 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

24 กลับกลอก บอกคนโนน บอกคนนี้ ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

25 ใหเธอ ฟาและทองทะเล กับลมนั้นมีอยู วสันต โชติกุล √

26 เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม ใครจะมีสตางคก็มีไป ใครจะไป บิลลี่ โอแกน √

27 ขอโทษที่กวนใจเธอ ฉันไมคิดวา คําวารัก ที่เอยที่บอก นัท มีเรีย √

28 ฉันรักเธอ ก็เพราะฉันเองนั้นยังไมแนใจ ทาทา ยัง √

29 ตอไปนี้นะ ฉันรูวาเธอก็อาจรําคาญ เวลาที่เจอ นิโคล เทริโอ √

30 ไวใจไดกา แตกอนแตไร ไปแอวตางไดกัน เฮาก็ไป ลานนา คัมมินส √

31 อยากรองดังดัง ไมรูวาเปนอะไร คลายๆโลกมันเปลี่ยนไป ปาลมมี่ √

32 วันวาน ใครก็เคยไดทําผิดไป จอหน รัตนเวโรจน √

33 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

34 ขอใหเหมือนเดิม ไมตองรักฉันจนลนฟา BUDOKAN √

35 ขวดน้ําตา น้ําตาเลยเช็ดหัวเขา เขาไมรักเรา วาสนา √

36 ไมมาก็คิดถึง ไมมาก็คิดถึง จึงตองมาหา กะลา √

37 ขอใจเธอคืน มาเด๋ียวก็ไป แตจะไปยังไงเด๋ียวก็มา TIME √

38 เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน เจาทุยอยูไหน PETER CORP DYRENDAL √

39 ประเทือง เธอเปนใคร ถูกใจนักหนา ไท ธนาวุฒิ √

40 อยาทํา ไมตองทําเปน เห็นใจกันหรอก SMILE BUFFALO √

41 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน ธนพล อินทฤทธิ์ √

42 เลิกรา เธอกับเขา เกินเลยไมเคยไดคิด จิรศักดิ์ ปานพุม √

43 กลับไป ทําไมเวลาที่ฉันมีเธอทั้งใจ มิคกี้ √

44 ใจเธอ อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ ธัญญรัตน กิ่งไทร √

45 เพื่ออะไร มาออนวอนอะไรกันมากมาย อัมรินทร นิติพน(อ่ํา) √

46 ใจหายไปเลย เธอไมเคยบอก บอกใหรูเรื่องราว MR.TEAM √

47 นอกสายตา แอบยิ้มเมื่อเธอดีใจ แอบทุกขเมื่อเธอ แคทรียา อิงลิช (แคท) √

48 (เก็บใจใส) กุญแจ ตั้งนานไมเจอก็เธอไมมา OHO √

49 สายลมที่หวังดี แอบสงดอกไมไปใหเธอไมรูหรอก ทราย เจริญปุระ √

50 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262226 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/09/2562 1 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

2 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

3 ฤดูฝน ในวันที่ฝนพรํา ใจฉันมันเปยกปอนดวยน้ําตา PARADOX √

4 เธอทําใหลมเปลี่ยนทิศ เธอบอกกับฉันวาตัวเธอจะรัก ไมวา COCKTAIL;เจง Big Ass √

5 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

ร็อกนิยม

เพลงดังตํานานฮิต
ชื่อเพลง

คําขึ้นตน ชื่อศิลปนTRACK ชื่อเพลง

TRACK คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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6 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

7 ความรูสึกของคนหมดใจ Cover เหตุผลดีๆ ทั้งนั้น..ท่ีเธอบอกมา วง ZHEEZ √

8 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

9 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

10 พายุหมุน อีกครั้งที่ฉันลมลง อีกครั้งที่ตองทุกข The Yers √

11 ใครคือเรา Who we are from the star ใครกําหนด BODYSLAM √

12 เพราะความรักมันไมเลือกเวลาเกิด เพราะอดีตที่เคยผานมา เพราะน้ําตา LOMOSONIC √

13 แคพี่นอง (Status) ในตอนนี้ สถานะของฉันคืออะไร ในตอนนี้ Tilly Birds √

14 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

15 ...บางไหม ไกล ไกลสุดสายตา ขอบฟา ยังคงกั้นเราไว THE MOUSSES √

16 รักนองคนเดียว งานกับเงิน เงินมัน อพารตเมนตคุณปา;SQWEEZ ANIMAL √

17 ขี้หึง ยิ้มใหกับฉันหนอย แคหึงเล็กนอย SILLY FOOLS (วงใหม) √

18 ยิ่งโตยิ่งสวย คนอะไรไมรู ยิ่งโตยิ่งดูนารัก BLACKHEAD √

19 แมเกี่ยว อารมณที่รอนเหมือนไฟปา ในใจมันพรอม ปาลมมี่ √

20 ชางมัน(Whatever) Somkiat X

21 เปลือก ฉันเปลี่ยนไดแคเพียงเปลือกแตเมล็ด อพารตเมนตคุณปา √

22 หวาเว อยูคนเดียวอยูลําพัง หวาเว อยูบน The Jukks X

23 ออด ออด The Richman Toy X

24 แดงกับเขียว หยิ่งทะนงองอาจในวิถี แบกศักดิ์ศรีคํ้าคอ Taitosmith √

25 I (ไอ) อยาเพิ่งคิดวาฉันจะขายวิญญาณ เปลี่ยนไป Sweet Mullet √

26 หักหลัง เพราะความจริงบางอยางมันเสียดแทงกลางใจ Retrospect √

27 หามใจ สุดทาย ตอใหเหนี่ยวรั้งสักเทาไหร BODYSLAM √

28 เพียงรัก ยืนอยูคนเดียว ชางเปลาชางเปลี่ยว SILLY FOOLS (วงใหม) √

29 คําตอบที่เธอเลือก ฉันก็ไมรูจะเอาชนะเขายังไง แคเห็นคําตอบ Yes'sir Days √

30 กอนเสียเธอไป หัวใจมันเริ่มชา เมื่อเธอบอกลากันไป Paper Planes √

31 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

32 แทบตาย พอไดแลว หยุดหลอกตัวเองเสียที Commander √

33 ออกซิเจนเปนพิษ (Oxygen Toxicity)หลงเขาไป ในความรักที่เราตางเขาใจ กวาง AB NORMAL √

34 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

35 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

36 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

37 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

38 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

39 ไหนวาจะไมหลอกกัน เธอบอกวาวันนี้ เปนวันที่สวยงาม SQWEEZ ANIMAL;WHITE ROSE √

40 ฝนดี ในความคิดคนมากมายการฝนดี NOLOGO √

41 คงเดิม (นั่งเลน Version) กับวันเวลากับฟาที่เปลี่ยน POTATO √

42 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

43 ทิ้งรักลงแมน้ํา เพราะรักแลวช้ํา รักมันทําลาย Y NOT 7 √

44 ไวใจ เพราะรักจึงยอมทุกอยาง CLASH √

45 เจ็บปวดที่งดงาม (ภ.ทองสุก 13) จบกันไปนานแลวเวลาของเรา Retrospect √

46 พบเพื่อเพียงผาน เรื่องราวระหวางสองเรา ฉันเขาใจ ZEAL √

47 กลาขอกลาให ไดยินมาพอแลว เรื่องเธอกับเขา อุลตรา ชวด...! √

48 เธอเปลี่ยนไป มันเกิดอะไรในใจระหวางเรา SYAM √

49 เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับหเธอกลับมา เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินกลับ BANDWAGON √

50 ถามใจ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังคางใจอยู SUPER GLUE(1) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262208 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/09/2562 1 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

2 ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ตองมีสักวัน ทองคําเติมฝน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

3 สุสานคนช้ํา คัฑลียา มารศรี X

4 กระเปาแบนแฟนทิ้ง คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ํา เอกราช สุวรรณภูมิ √

5 ชานรักชานชลา ดวงตา คงทอง X

6 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

7 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

8 รอวันของเรา คอยบอกหัวใจวาไมใชวันของเรา จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

9 ยอมจนขางเธอ คัฑลียา มารศรี X

10 ขอแครูขาว ในนามแฟนเการูขาวก็ดีใจแลว เอกราช สุวรรณภูมิ √

11 คนเคยเห็นหนา ดวงตา คงทอง X

12 กระทงหลงทาง เปนลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทง ไมค ภิรมยพร √

13 สงขาวทิดมั่น ฝน ธนสุนทร X

14 วอนดีเจ สวัสดีครับพี่ดีเจ ผมมีเรื่องขอความ จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

15 ใหกําลังใจตัวเอง คัฑลียา มารศรี X

16 สัญญา 5 บาท ลงทุนหาบาทตัดขาดความรักสองเรา เอกราช สุวรรณภูมิ √

17 ทําฉันทําไม ดวงตา คงทอง X

18 อกหักจากคาเฟ ลืมแขกโตะสี่แลวหรือคนดีชื่อเก ไมค ภิรมยพร √

19 ขอใชสิทธิ์ ฝน ธนสุนทร X

20 จากคนที่รักเธอ แคคนรัก เธอ ไมใชคนที่เธอรัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

21 แมวรองไห คัฑลียา มารศรี X

22 อยาฝนใจรัก เอกราช สุวรรณภูมิ X

23 แอบดูเขารักกัน ดวงตา คงทอง X

24 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

25 ฉันมิใชนางเอก ฝน ธนสุนทร X

รวมเพลง เสนหลูกทุงฮิต
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 13/15



26 รักคุณยิ่งกวาใคร รักคุณเสียย่ิงกวาใคร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

27 อะไรจะเกิดใหมันเกิด คัฑลียา มารศรี X

28 รักลมๆ แลงๆ เอกราช สุวรรณภูมิ X

29 อยากเจอคนจริงใจ อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ ดวงตา คงทอง X

30 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

31 ฮักอายโจงโปง ฮักนิดหนอยเคาเรียกวาฮักจิงบิ่ง ฝน ธนสุนทร X

32 แมอยากอุมหลาน คุณแมพี่ อยากอุมหลาน บนพี่ทุกวัน จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

33 สาวเมืองนนท คัฑลียา มารศรี X

34 ขอแคแอบรัก อยาเคืองสายตาถารูวาพี่แอบมอง เอกราช สุวรรณภูมิ √

35 โยนฟนเขากองไฟ ดวงตา คงทอง X

36 ไหนวาจะคอย ชาไปหนอยลืมคําวาคอยเลยหรือคนดี ไมค ภิรมยพร √

37 ใหพี่คนเดียว ฝน ธนสุนทร X

38 บานพักใจ ผมเปดบาน ไวบริการคนอกหัก จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

39 คุยกับดอกไม คัฑลียา มารศรี X

40 รักฉันทําไม เอกราช สุวรรณภูมิ X

41 มองจันทรวันเศรา ดวงตา คงทอง X

42 ขอมองชั่วคราว ใหชายใจเหงาขอมองชั่วคราวไดไหม ไมค ภิรมยพร √

43 รักมาหาโมงเย็น ฝน ธนสุนทร X

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

45 ซบตัก คัฑลียา มารศรี X

46 รักนองจอย เอกราช สุวรรณภูมิ X

47 สะเดาะเคราะหใจ ดวงตา คงทอง X

48 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

49 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

50 อยาปลอยใหเธอลอยนวล ปดประกาศ ทั่วราชอาณาจักร จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ (กอท) √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262220 ทําซ้ํา

วันที่วาง 26/09/2562 1 รปภ. จินตหรา พูนลาภ X

2 สาวใหญมักมวน อายุเลขสี่แลวแตเรื่องแอวยังเด็ด ศิริพร อําไพพงษ √

3 สาดไลโสด ฮอดสงกรานตอีกแลวบนี่ แลวสิไปไสดี ตั๊กแตน ชลดา √

4 เดอเดี่ยงดาง ลําไย ไหทองคํา X

5 บมักนิสัย จินตหรา พูนลาภ X

6 คนถือหมอนยังบมี อายถามเจาแนนองหลา เดือนมิถุนา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 อายจนคนมีเงิน เตะ ตระกูลตอ X

8 ฮัก ฮัก ฮัก หนิง ตนไมมิวสิค X

9 สเตตัสบเคยเปลี่ยน โพสตฮักเจามื้อละสี่หาเทือ บเคยเบื่อ ไมค ภิรมยพร √

10 กลับไปก็เปนสํารอง อายวิดีโอคอล มาออนมางอ ตาย อรทัย √

11 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

12 สิใหเวาอีหยัง ลองเปนอายดู สิฮูวาเวาบออกเปนจัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

13 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

14 เปนเจาคือเกา แซ็ค ชุมแพ X

15 เสียตัวแลกใจ คะแนน นัจนันท X

16 ฮักกันแฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร X

17 รําคาญกะบอกกันเดอ (Cover) ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

18 ตัวเลือกสุดทาย คงสิบเปนหยังถายังสิยืนอยูตรงนี้ ตรี ชัยณรงค X

19 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

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

22 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

23 เห็นเดะ แอม ศรนรินทร X

24 สอหลอแสแหล มื้อนี้เซ็งเซ็งเซ็ง มาหาฟงเพลงฮานเกา ตั๊กแตน ชลดา √

25 หอยกิ๊บกี้ หอยกิบกี้ๆกิบกี้เก็บหอยกิบกี้ๆ ลํายอง หนองหินหาว √

26 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

27 อยามาฤทธิ์เยอะ ! ลํายอง หนองหินหาว √

28 เมื่อไหรจะทํากับฉันบาง เธอดูสิดู ดูคูนี้สิ เขาเกาะเขาติด หญิงลี ศรีจุมพล √

29 โสดแตในเฟซ Like คือมาหา Like แมนผูสาวทางใด สมบูรณ ปากไฟ √

30 คารถแห..แววับ!! หงสา ประภาพร X

31 นางฟาสารภัญ แสงดาว PTMusic X

32 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

33 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

34 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

35 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

37 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

38 ไปตอหรือพอส่ํานี้ อาม ชุติมา X

39 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

40 บนาเฮ็ดกันดอก(Cover) นาสิบอกวาจบ นาสิบอกวาเซาคบกันโลด แสน (นากา) √

41 ขาดเคิ่ง ดุย เชียงรัมย X

42 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

43 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

44 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

45 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต อีสานมวนคัก ๆ
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46 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

47 ที่รักหรือที่พัก อกหักไมรูจะไปที่ไหน เพื่อนก็คอยปลอบใจ หญิงลี ศรีจุมพล √

48 ชะนีมีกึ๋น แกว มณีทรัพย X

49 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

50 สิงึดติ (Cover) บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต ตั๊กแตน ชลดา X

หนา 15/15


