
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด Copyright  Control  Section

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262017 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/02/2562 1 ยาใจคนจน ..เปนแฟนคนจนตองทนหนอยนอง ไมค ภิรมยพร √

2 ใจออน แตกอนแตไรหัวใจกลาแกรง ฝน ธนสุนทร X

3 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

4 พี่ชายชั่วคราว ยืมเปนพี่ชายไดไหมชั่วคราว ฝน ธนสุนทร X

5 เหนื่อยไหมคนดี เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เปนแฟน ไมค ภิรมยพร √

6 หนึ่งกําลังใจ อยากบอกใหรูวามีผูหญิงคนหนึ่ง ฝน ธนสุนทร X

7 ขายแรงแตงนาง สองมือคนจนจะทนเพื่อเจา ไมค ภิรมยพร √

8 ขอใชสิทธิ์ ฝน ธนสุนทร X

9 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

10 สงขาวทิดมั่น ฝน ธนสุนทร X

11 นิ้วนางขางซาย นิ้วนางขางซายจองไวดวยแหวน ไมค ภิรมยพร √

12 เปนแฟนกันมะ ฝน ธนสุนทร X

13 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

14 แผลเปนวันวาเลนไทน ไมอยากใหถึงวันวาเลนไทน ฝน ธนสุนทร X

15 แววตาที่ถูกเมิน ดวงตาคูนี้..มีคาแคเพียงแอบมอง ไมค ภิรมยพร √

16 มากอนคือแฟนเกา เมื่อผูมาใหมเขาดูใชกวา ฝน ธนสุนทร X

17 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

18 เรียกที่รักไดมั้ย ฝน ธนสุนทร X

19 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

20 รองไหใตโคนคูน ฝน ธนสุนทร X

21 เดาใจฟา เสี่ยง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

22 หัวใจฝากถาม ฝน ธนสุนทร X

23 เธอคือคําตอบ ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสูเคียงบา ไมค ภิรมยพร √

24 จะรักใครดี จะรักคนหนุมก็กลุมใจแท จะรักคนแก ฝน ธนสุนทร X

25 ลูกสาวนายจาง ผมยอมจํานนและพรอมจะทน ไมค ภิรมยพร √

26 ใครมีปนเถ่ือน ฝน ธนสุนทร X

27 ดวยแรงแหงรัก ดวยแรงแหงรักจึงผลักใหมีแรงสู ไมค ภิรมยพร √

28 ฉันมิใชนางเอก ฝน ธนสุนทร X

29 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

30 คอยๆ ปลอยมือ ฝน ธนสุนทร X

31 เรือนหอหองเชา รับปากไปขอ แตเรือนหอยังเปนหองเชา ไมค ภิรมยพร √

32 คนที่เธอ...เผลอรัก ฝน ธนสุนทร X

33 ที่พึ่งคนไกล คงเหลือแคความคิดถึง เปนที่พึ่งสุดทาย ไมค ภิรมยพร √

34 ฮักอายโจงโปง ฮักนิดหนอยเคาเรียกวาฮักจิงบิ่ง ฝน ธนสุนทร X

35 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย ไมค ภิรมยพร √

36 มันสวยดี ฝน ธนสุนทร X

37 อยากเด็ดดอกฟา มองแครองเทาก็รูวาเราตางกัน ไมค ภิรมยพร √

38 จากวันนี้ไปใหใจนําทาง ฝน ธนสุนทร X

39 ถูกบังคับดวยความคิดถึง หลับตาหลับงาย หลับใจนั้นทําลําบาก ไมค ภิรมยพร √

40 ถึงแมไมแครกันแลว อดีตดีๆ บางทีก็ลืมไมได ฝน ธนสุนทร X

41 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

42 รักฉันแลวรักใครไมได ฝน ธนสุนทร X

43 รักแทแคพี่ชาย ผูแพไดแคคําวาคิดถึง ไมค ภิรมยพร √

44 ขี้เหรโดนรัก ฝน ธนสุนทร X

45 จดหมายพายรัก สงจดหมายพายรักฝากใหนอง ไมค ภิรมยพร X

46 สุดแคนแสนรัก นองรักพี่มากเกินไป ฝน ธนสุนทร √

47 จดหมายผิดซอง พี่แสนดีใจไดรับจดหมายจากไปรษณีย ไมค ภิรมยพร √

48 ขอใหโสดทีเถอะ สี่โมงเชาเขาตองมาทุกวัน มีสาวแพรว ฝน ธนสุนทร √

49 อส.รอรัก พี่เปนอ.ส.เฝารอรัก นองคงไมอยาก ไมค ภิรมยพร √

50 คิดถึงบางเนอ พี่จะไปเรียนบางกอก คิดถึงบานนอก ฝน ธนสุนทร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262019 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/02/2562 1 คําแพง แซ็ค ชุมแพ X

รหัสปก DVD GX1162005 2 คูคอง กอง หวยไร X

3 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

4 ทดเวลาบาดเจ็บ บอย พนมไพร X

5 ภาวะแทรกซอน ออย แสงศิลป X

6 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

7 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

8 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

9 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

รายชื่ออัลบั้มเพลง

ประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562
หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไมสามารถใชเปนหนังสือยืนยันสิทธิ์ได

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ลูกทุงฮิตสนั่น พันลานวิว

TRACK

ชื่อศิลปน
ลูกทุงคูฮิต ไมค ภิรมยพร - ฝน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 1/16



10 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

11 เทพบุตรใจหมา(บักพาก) ฐา ขนิษ X

12 หอหมกฮวกไปฝากปา มื้อนี้เฮียนขอยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย ลําเพลิน วงศกร X

13 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

14 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

15 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

16 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

17 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

18 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

19 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

20 ขีดอันตราย ออย แสงศิลป X

21 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

22 ฝากใบลา เนย ภัสวรรณ X

23 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

24 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 บฮักกะใหหลูโตน คนบฮูจักกันรถเสียขางทางอายยังไปชวย กานตอง ทุงเงิน √

26 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

27 ผูสาวขี้เหลา เมย จิราพร;วงค ชนะกันต X

28 ทานหมาอยาหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร X

29 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

30 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

31 สเตตัสถึกถิ่ม บอย พนมไพร X

32 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

33 ใหพอกะสิพอ น้ําออย สมใจรักษ X

34 จื่อแหนใจ ออยเลอร X

35 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

36 หมอนใบเกา ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเปนเงา อี๊ด ศุภกร พัดศรี X

37 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 อายลืมทุกคํา นองจําทุกนาที ลืมกันงายคักเนาะ นี่บคนเคยฮักกัน ตาย อรทัย √

39 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

40 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

41 เมียเกา หากวาอายไดฟงเพลงนี้ หากวาอายยัง ดอกออ ทุงทอง √

42 ผานมาแคใหจํา เธอแคเพียงหลงทางอายแคยางเขามา กานตอง ทุงเงิน √

43 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 กอนขี้ฟา อยูใตฟากะบไดยานฝน ฮักผูลางคนเลยบ เตา ภูศิลป √

45 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

46 ใหเอิ้นนองวา..ผูสาวเกา อยาตกใจเดอ ถาเปดไลนเจอชื่อผูสาว ศิริพร อําไพพงษ √

47 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

48 รักไดครั้งละคน เชื่อใจไดคนละครั้ง ขอโทษทําไม เมื่อใจเธอนั้นไมรูสึกผิด ตั๊กแตน ชลดา √

49 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

50 ฉันกําลังเปนตัวแทนของใครหรือเปลาวันนี้ฉันสําคัญกับใจเธอหรือเปลา พี สะเดิด √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262023 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/02/2562 1 ความหมาย (ล.พรหมไมไดลิขิต) ถารักคือการใหไป เหมือนที่เคยมีใครบอก ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

2 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

3 ในฤดูที่ตางไป เหมือนดังลมพายุกําลังกระหน่ําหัวใจ ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ √

4 หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท) อยากจะรูที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร พรีน รวิสรารัตน พิบูลภานุวัธน √

5 ชดใช ทัช ณ ตะกั่วทุง X

6 จองจําดวยคําวารัก เตน นรารักษ ใจบํารุง X

7 คนธรรมดา (ละครสูตรเสนหา) เธอไมตองกลัว ไมตองหวั่นไหว ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน) √

8 หัวใจตรงกัน (ละครสูตรเสนหา) อยากมีสักคนที่อยูดูแลกัน ตอบโจทย ฟาเรนไฮธ √

9 ปาก (ละครปาก) ไมกี่คําที่พูดไป มีความหมายตอหัวใจ สไมล ภาลฎา ฐิตะวชิระ √

10 เลนของสูง (ละครแจวใจรายฯ) รูวาเสี่ยง แตคงตองขอลอง รูวา KLEAR √

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

12 คือเธอ (ละครรอยมาร) ทุกคืนไมยอมหลับ ไมรูเปนเพราะอะไร บอย Peacemaker √

13 พูดอะไรไมไดสักอยาง (ละครสามี) เก็บไวเรื่อยไป เก็บเอาไวในใจเรื่อยไป ฟลม บงกช เจริญธรรม √

14 คนแพที่ไมมีน้ําตา(ล.อยาลืมฉัน) อาจดูเหมือนฉันไมมีหัวใจ ที่คอยแต ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

15 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

16 ไกลแคไหน คือ ใกล พยายามจะทําวิธีตางๆใหเธอนั้นรักฉัน GETSUNOVA √

17 ทําอะไรสักอยาง หัวใจเตนแรง หนาแดงทุกที ใชเธอหรือนี่ นครินทร กิ่งศักดิ์ √

18 จากนี้ขอมีเพียงเธอ จิรศักดิ์ ปานพุม X

19 อยากจะบอกใครสักคน (ล.ไรเสนหา) หนใดท่ีใจเหงา ทุกคราวที่เราทอ มาเรียม B5 √

20 เราและนาย (ล.Love Song ตอนเราและนายวันคืนที่เน่ินนานที่มีเราสองคน อิมเมจ สุธิตา √

21 คืนนี้ (In The Night) เวลายาวนาน ที่ชีวิตฉันมีแตความมืดมน พลอยชมพู √

22 จําฉันไดหรือเปลา (ละคร Happy Birthdayคนที่เคยหวง กลายเปนหางเหิน อาย สรัชนา อภิสมัยมงคล √

23 สิ้นสุดสักที (ละครสวรรคเบี่ยง) เจ็บมานานแคไหน จะตองเจ็บไปอีกนาน ปนัดดา เรืองวุฒิ √

24 ไทรโศก (ละครไทรโศก) หรือกรรมแตชาติปางไหน ทํารายหัวใจ พชรพรรณ สุทธนนท √

25 ใตรมเงารัก (ละครไทรโศก) ไมรูเหตุใด ฉันจึงไดเจอะเธอ แมเพียง ตาร MR.TEAM √

26 รักแท ดูแลไมได ความรักของเธอ เสียงที่บอกฉัน POTATO √

27 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

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

29 ไรความหมาย เหมือนโลกมันพังทลาย ลงไปในหุบเหว ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

ชื่อศิลปน
เพลงละครฮิตเปนลานๆ 3

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 2/16



30 จุดออนของฉันอยูที่หัวใจ (ละครสวรรคฯรูตัวดี วาทําตัวไมเหมือนใคร คิดอะไร ออฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

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

32 พูดในใจ (ละครในรอยรัก) ยังทรมานอยางนี้ เจอะเธอทุกที เจี๊ยบ วรรธนา √

33 ใจเอย แอบเก็บเอาไว บอกใครไมไดทั้งนั้น มาชา วัฒนพานิช √

34 วันนั้น สิ่งที่เห็น และความจริงที่เปน อาจไมมี นันทกานต ฤทธิวงศ √

35 รักเธอมากกวา Acoustic Version (รักในรอตางก็รักกัน ตางก็รูกัน เรวัต พุทธินันทน √

36 เมื่อไมมีเธอ(ในวันที่ฟาสีเทา) รูทันที วาทรมานอาการเปนเชนไร จารุวรรณ บุญญารักษ (บีม) √

37 เพื่อเธอ (ละครเพื่อเธอ) คนที่มืดมน คนหนึ่งคนท่ีไมสําคัญ กัน นภัทร √

38 แดเธอที่รัก เหลือเพียงความรัก ที่ไมมีเธอแลว KLEAR √

39 พูดวารักในใจ (ซีรีสรุนพีS่ecret Love)ถาหากสายตานั้นมีขอความที่เก็บเอาไว มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

40 เกลียด (ละครเกมรัก ไฟรอน) มองเธอกับเขา เดินจับมือดวยกัน กิ่ง เหมือนแพร √

41 สองใจรวมกัน (ละครฟากระจางดาว) ช.ใจเธออยูขางซายของเธอ ใจของฉัน เอก Season 5;ศิรินทิพย หาญประดิษฐ ROSE √

42 ใหรักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง)แอบมองทุกวัน แอบผูกพันในหัวใจ ณเดชน คูกิมิยะ √

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

44 ที่รัก ที่ตรงนี้นั้นมีแตความรัก ตั้งแตวัน ปราโมทย ปาทาน √

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

46 ไมรูตัวเองเหมือนกัน ไมคิดเลย ฉันน้ันกลายเปนแบบนี้ กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท √

47 ใหมันนาKissหนอย จริงหรือเปลา เธอใชหรือเปลา ปลอมหรือ อาย สรัชนา อภิสมัยมงคล √

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

49 ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ คบเพลิงไมไดคูกับแมน้ํา มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262028 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/02/2562 1 โอละนอ กอง หวยไร;feat.ปูจาน ลองไมค X

2 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

3 แพทาง ทําไมเธอตองยิ้ม ทุกทีที่เดินสวนกัน LABANOON √

4 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

5 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

6 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

7 น้ําใตศอก สกายพาส X

8 ความทรงจําที่ยังหายใจ Cookie Cutter X

9 เจากรรมนายเวร ทรงไทย X

10 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

11 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

12 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

13 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

14 หัวใจเตนชาลง ถามตัวเองเสมอ หากวันที่เธอตองไปจากกัน PARATA √

15 กอน..พรุงนี้จะมาไมถึง บางสิ่งก็อยูในใจลึกลึก บางอยางมัน S.D.F √

16 คนไมรัก คนอยูดวยกันทุกวันทําไมจะมองไมออก วง AROUND √

17 นี่หรือคนรักกัน เท็ดดี้ ไอเฟล;ปอง เดอะแบ็คอัพ X

18 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ แอด คาราบาว √

19 เกินใจจะอดทน เรื่องราวที่เธอไดทําใหฉันเห็นมัน SYAM √

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

21 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ. X

22 สัญญาณ(ดาน)ไมดี วง กางเกง X

23 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

24 ไมรักก็ปลอย(DELETE) Cookie Cutter X

25 ขอเวลาลืม Aun Feeble Heart X

26 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

27 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

28 ดาว ในคืนนี้มีดาวเปนลานดวง แตใจฉัน PARADOX √

29 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

30 อยาลอเลน คําเรื่อยเปอยก็เหนื่อยใจทุกคน สับสน หนุม กะลา √

31 ฆาตกรตอเนื่อง เธอยังทําเหมือนไมมีอะไร ที่เธอทําลาย Yes'sir Days √

32 เจ็บเกินไป ฉันพยายามไมคิดถึงเธอ ฉันพยายาม NOS √

33 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

34 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

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

36 ที่อยูตรงนี้ก็มีหัวใจ วงพัทลุง X

37 เกลียดความกลัว ทําไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ ทําไมรูสึกดี PARATA √

38 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

39 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

40 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

41 ดาวนสาว ไอไขนุยเปนหนุมมีหัวใจแตไมมีเงิน พงษเทพ กระโดนชํานาญ √

42 รักกินไมได สงกรานต รังสรรค X

43 ไมพูดมากเจ็บคอ เธอเบื่อไหมกับคนอยางฉัน เบื่อไหมที่ Am Seatwo X

44 สัญญาเมื่อสายัณห จากปากชองมาเจาลืมสัญญา ไท ธนาวุฒิ X

45 ไหนวาดี เธอบอกเหตุผลใหฉันเขาใจ แตคือเหตุ NOS √

46 ทําใจใหชิน ทําใจใหชินถาวันนั้นไมมีเธอ หากจะตอง กะลา √

47 ดาวประดับฟา เธออยูสูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเขาใจ จิรศักดิ์ ปานพุม √

48 คืนจันทร คืนนี้จันทรนวลผองมองแลวคิดถึง LOSO √

49 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
ชายคาพักใจ

TRACK

หนา 3/16



50 คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ... คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ไมเจอะเจอ TAXI √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262009 ทําซ้ํา

วันที่วาง 07/02/2562 1 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

4 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

5 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

7 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

8 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

9 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

10 ขอใจกันหนาว เมื่อเลิกงานเดินเหงา มีเงาเปนเพื่อน ตาย อรทัย √

11 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

12 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

13 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

14 โทรหาแหนเดอ โทรหาแหนเดอ จําเบอรโทรนองไดบ ตาย อรทัย √

15 อยากเห็นหนาเธอทุกวัน พรุงนี้ชีวิตไมรูจะบวกหรือลบ แตก็ขอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 เสียงรอสายใจรอเธอ แรงใจดีๆเบอรนี้มีใหเสมอ หนักใดที่ใจ ขาวทิพย ธิดาดิน √

17 นองมากับคําวาใช บเสียใจเลย ที่เคยอกหัก เมื่อได ไหมไทย ใจตะวัน √

18 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

19 ผัวเกา หากวาเจาไดฟงเพลงนี้ ศร สินชัย √

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

21 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

22 สงใจมาใกลชิด สงใจที่หวงหาโดยสารมากับความหวงใย ตาย อรทัย √

23 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

24 รูตัวอีกที ก็มีเธออยูในใจ ไมรูเกิดขึ้นเมื่อไหรคลําดูที่หัวใจ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

25 มีเธอจึงมีฝน มาพบกันในยามทุกขยาก มีของมาฝาก ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 เจาชายของชีวิต จริงจังแคไหน จริงใจมากพอหรือเปลา ตาย อรทัย √

27 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

28 สองคนบนทางใจ จากคนรูจักมาเปนคนฮักที่รูใจ ศิริพร อําไพพงษ √

29 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

31 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

32 จะหายใจยังไงไมใหคิดถึง กลั้นใจนึกภาพเธอเอยคําลาเมื่อรูลวงหนา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

33 ของหมั้นเปนของขวัญ สรอยทองเสนน้ีเก็บเงินสามปจึงได ศร สินชัย √

34 สําหรับอาย..รักไดเสมอ เจ็บจนช้ําก็เขียนคําวาลืมบเปน ศิริพร อําไพพงษ √

35 รอสายใจสั่งมา อยากถูกโทรหาเพราะวาคิดถึง ไมใช ไมค ภิรมยพร √

36 เปนหวงเดอจา งานหลายบอจา บเห็นโทรหาคือเกา ตาย อรทัย √

37 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

38 ยานบมีชาติหนา ถาหากสวรรคกลารับประกันวามีชาติหนา ศิริพร อําไพพงษ √

39 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 รับสายก็หายงอน จอบเบิ่งโทรศัพทนับไดเปนรอยๆเท่ือ ขาวทิพย ธิดาดิน √

41 คนนาฮัก..อกหักบคือ เปนตาฮักกะดอ เจ็บเปนอยูบอคนดี ไหมไทย ใจตะวัน √

42 ผูหญิงธรรมดา...ท่ีกลารักเธอ ฉันกําลังถูกรักหรือกําลังโดนหลอก เอิ้นขวัญ วรัญญา √

43 ฝากเพลงใหแฟนเพิ่น โทรมาหนาไมคจากสายคนหัวใจเศรา ศร สินชัย √

44 ขอทําเพื่ออาย คนฮักนอกใจถามวาใครบเสียใจบาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 ขอคนรูใจ กลับบานเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให ไมค ภิรมยพร √

46 ดวยใจที่รักกัน ฮักจากหัวใจ ฝากคนไกลดวยคิดถึงกัน ตาย อรทัย √

47 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

48 ปริญญาใจ ไดฮักกับอายเหมือนใจไดปริญญา ศิริพร อําไพพงษ √

49 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 สาวอํานาจเจริญ คิดฮอดเหลือเกินอํานาจเจริญที่จําจากมา ขาวทิพย ธิดาดิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262027 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

2 ครึ่งๆกลางๆ กับชีวิตครึ่งๆกลางๆ เหมือนวาไมมีทาง BODYSLAM √

3 ปลอย(NOISE) กับคําวารัก ที่เคย ทําเพื่อมันไดทุกอยาง LOMOSONIC √

4 ทุกคนเคยรองไห ฉันไมรูเธอแบกรับอะไรไวมากมาย นครินทร กิ่งศักดิ์ √

5 น้ําตาที่หาย ทุกสิ่งจบแลว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ THE MOUSSES √

6 ลืมกันแลวหรือยัง ลืมกันแลวหรือยัง ตอนนี้เธอทําอะไร 25 Hours √

7 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

8 ชีวิตเธอดีอยูแลว THE KASTLE X

9 ปลอย (Miss) Clockwork Motionless X

10 คํายินดี ฉันมายินดีใหกับรักที่สดใส ยินดีที่เธอ KLEAR √

11 เงาของเมื่อวาน เห็น แตมันยังไมเขาใจ แตเรื่องบาง COCKTAIL √

12 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

13 ฉันก็คง... เมื่อความรักตองอําลาความเจ็บช้ํามาเปน LABANOON √

14 จําเปนตองลืม เธออยูสูงแคไหน สูงเทาไร ฉันเขาใจ PARATA √

15 ตอจากนี้ 7 DAYS CRAZY X

16 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ร็อกทั้งน้ําตา

TRACK

ชื่อศิลปน
รวมเพลงฮิต ฮักแพงกันเดอ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 4/16



17 เกลียด พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว The Yers √

18 เหมือนในวันเกา ฉันพรอมเดินทางแลว เสื้อผากับรองเทา KLEAR √

19 ปรากฎการณกอนเมฆสีดํา พารางกายไปบนเสนทาง ความอางวาง Clockwork Motionless X

20 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

21 ขอโทษ...หัวใจ ขอโทษที่ทําใหบอบช้ํา ขอโทษที่ยังใหเจ็บ INSTINCT √

22 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

23 ดูโงโง เหตุการณมันผานไป สิ่งที่เหลือคาใน 25 Hours √

24 ไมเดียงสา สงยิ้มใหความทรงจําดีๆ ที่มีใหกัน Big Ass √

25 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

26 ของตายในมือเธอ ไมอาจลืมใจ ไมใหคิดถึง แตไมเปนไร Bankk Ca$h √

27 ครั้งหนึ่งไมถึงตาย ผานมากี่ครั้งที่เธอทําผิดสัญญา KLEAR √

28 ทิ้งไวกลางทาง มันดีแคไหนกัน ที่เราไดรวมทาง POTATO √

29 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

30 เพียงหนึ่งครั้ง จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคําวาสองเรา The Yers √

31 หลุมรัก ตองเจอตองเจ็บตองจําตองทน INSTINCT √

32 ลมเปลี่ยนทิศ ใบไมหลน เมื่อลมพัดผาน เปนสัญญาณ Big Ass √

33 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

34 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

35 หลอกใหรัก ใชไหม นี่เธอไมรักกันเลย ใชไหม THE MOUSSES √

36 ปลอย ฝนขมเหมือนคนไมมีน้ําตา ฝนทนกับความ BODYSLAM;ธนชัย อุชชิน √

37 เจ็บปวดที่งดงาม จบกันไปนานแลวเวลาของเรา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

38 รอย รอยแผล เก็บมันลึกขางในจิตใจ POTATO √

39 ปลอยมือฉัน ออมแขนของเธอที่เธอไดกอดฉัน ค่ําคืน หนุม กะลา √

40 เวลา (ไมเคยรอใคร) PARATA X

41 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

42 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

43 ใหไปไมเคยพอ ไมไดเตรียมตัวไวเพื่อรอวันนั้น Cookie Cutter √

44 เสพติดความเจ็บปวด ยังไมตองการไดยินเสียงคําปลอบใจ The Yers √

45 ความออนแอ (FEELING) ความผูกพัน ไมอาจฉุดรั้งสองเรา LOMOSONIC √

46 ไกล (Where) Clockwork Motionless X

47 จดหมายจากวันวาน ผานมาเนิ่นนาน แตก็ไมนาน.. PARADOX √

48 อากาศ เธอเห็น วาเปนฉัน หรือเธอไมเห็นมัน นครินทร กิ่งศักดิ์ √

49 ไวใจ เพียงวันเวลาผานไปเธอไมเหมือนเดิม KLEAR X

50 ใครคนน้ัน กาลเวลาทําใหเราตองจากกัน ความผูกพันธ พลพล;LABANOON √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262010 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 อายฮักเขา ตอนเจาบฮัก อายฮักเขาตอนใด เจาแนมหนาอายแลว มนตแคน แกนคูน √

2 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

3 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

5 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

6 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

7 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

8 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

9 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

10 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

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

12 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

13 บอยากเจอหนาคูกรณี เธอบตองมาทักแคอยากถามวาเปนยังไง มนตแคน แกนคูน √

14 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

15 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

16 ยามทอขอโทรหา อยาใหถาดนหลายรับสายแน อยาให มนตแคน แกนคูน √

17 ยังฮักคือเกา ถึงปจจุบันบโทรหากันคือวันกอน กอน มนตแคน แกนคูน √

18 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

19 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

20 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

21 สาวดวงจําปา อยากจะบอกฮักเธอเทาฟา สาวดอกจําปา มนตแคน แกนคูน √

22 อยากมีที่จอดใจ ก็รูตัวดีอยูนอกแผนที่ใจสาว ติดดิน มนตแคน แกนคูน √

23 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

24 ดอกจานประหารใจ ดอกจานบานแลวทั่วทองนา ตนเดือนกุมภา มนตแคน แกนคูน √

25 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

26 โลกยังมีผูชายแบบอาย หามฝนบใหตกจังใด หามใจบใหคิดฮอด มนตแคน แกนคูน √

27 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

28 สรางฝนดวยกันบ ฮูบนอนาง อายแอบแตงตั้งเจาเปน มนตแคน แกนคูน √

29 ฝนอีกครึ่งตองพึ่งเธอ หัวใจเกินรอยแตมีปมดอยเรื่องแฟน มนตแคน แกนคูน √

30 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

31 อายฮักเจาเดอ ถึงความฮักสองเฮาสิกาวไปตอบได มนตแคน แกนคูน √

32 ฝนดีเดอหลา กินขาวแลงแลวไปนอขอเวานําแน มนตแคน แกนคูน √

33 รอปาฏิหาริย ละเหลือความหวังทางสุดทาย พอเปน มนตแคน แกนคูน X

34 รอเธอที่นวนคร ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ มนตแคน แกนคูน √

35 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

36 ขอเพียงเห็นหนา เข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาที มนตแคน แกนคูน √

ชื่อศิลปน
ที่สุดเพลงฮิต มนตแคน แกนคูน

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

หนา 5/16



37 บอกลาโทรมาก็ได นองสาวเอย..หละคันสิบอกเลิกพี่ มนตแคน แกนคูน √

38 หวงเจาผูสาวเพิ่น หละแมนเมิดหวังใจยังออน ยังอาวรณ มนตแคน แกนคูน √

39 แท็กซี่แฟนทิ้ง คนขับแท็กซี่ก็มีน้ําตา อกหักรักลาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

40 สัญญาฝงมูล ฝนซาเมื่อคราดอกคูณโรยแลว โอนองแกว มนตแคน แกนคูน √

41 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

42 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

43 ทิ้งนามาสรางฝน ฝนทิ้มฟา เมื่อกลางพรรษาน้ํานาเหือดหาย มนตแคน แกนคูน √

44 น้ําตาอีกแบบหนึ่ง อายบฮูดอกเหลา คนนั้นนะฮักนอง มนตแคน แกนคูน √

45 ฮูบ...วาคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยไดเห็นหนา มนตแคน แกนคูน √

46 เตรียมใจอภัยนอง เมื่อพบทางตัน อยาดันทุรังเลยนาง มนตแคน แกนคูน √

47 อายจนทนไดบ หละพี่ยังจนชายคนไฮ ถามกอนเดอหัวใจ มนตแคน แกนคูน √

48 ถาอกหักมักอายเดอ อายไดความเหงาสวนเขาไดเบอรติดตอ มนตแคน แกนคูน √

49 แฟนอายไปดี แฟนจาอายขอลากอน ฝากคําอวยพร มนตแคน แกนคูน √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262018 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ขอฮักอายตอไปไดบ เฮ็ดสิเฮ็ดถอใด นองกะเปลี่ยนใจอาย ตาย อรทัย √

3 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

4 รถไฟรางคู เนาะนองเนาะ นองเนาะ นองเนาะ มนตแคน แกนคูน √

5 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

6 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

7 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

8 บุญเกา (Cover) ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได ก็ยอนวาใจ เปาวลี พรพิมล;ลําเพลิน วงศกร √

9 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

10 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

11 สองเฟส เตะ ตระกูลตอ X

12 คนใจงาย ตอม สีดา;ออย แสงศิลป X

13 ฮอยฮักปกใจ จินตหรา พูนลาภ X

14 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

15 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 อยาใหเขาฮูเดอ(Cover) เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ กานตอง ทุงเงิน √

17 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

18 ฮักหลาย อายกะละบเซาตั๋ว นองกะละบเซาโง ตาย อรทัย √

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

20 ฝากเบิ่งแนเดอ บไดสิมาปอยมาดา ที่วาเขามีเธอ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 ผูชายหมาๆ แพรวพราว แสงทอง;เดนชัย วงศสามารถ X

22 ตัวจริงขางใจ เห็นอยูเดอ สายตาของเธอเวลาบังเอิญ ลําเพลิน วงศกร √

23 คําที่บกลาเวา ผูลางคน เกิดมาเพื่อเปนเพื่อนกัน เน็ค นฤพล √

24 ไหงงอง ละพอแตเปดผะมานกั้ง สาวหมอลําสิพามวน ตั๊กแตน ชลดา √

25 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

26 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

27 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

28 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

29 ขอโอกาสสุดทาย เดนชัย วงศสามารถ X

30 หากบเคยฮักอาย แตกอนแตกี้นั้นหนาอายเคยสัญญาวา เอิ้นขวัญ วรัญญา √

31 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 ฝนฮวยดอกจาน ฝนฮวยดอกจาน ทุงนาบานเฮา นิ้วกอย กรรณิการ √

33 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

34 หมาวัด ไดแตถามเจาของสุมื้อ วาเฮาคือเปนคน ลําเพลิน วงศกร √

35 โหดเลวดี ถามเจาของเปนหยังจั่งทนเขาคัก ดอกออ ทุงทอง √

36 เกิดมาเพื่อฮักอาย อยากสิถามหัวใจเจาของ เปนหยังตองทน กานตอง ทุงเงิน √

37 ถึงเหงาก็ไมเอาผัวใคร แพรวพราว แสงทอง X

38 ภาวะอกหัก เพชร สหรัตน;ออย แสงศิลป X

39 วันเสียตัว(Day Fun) เมย จิราพร X

40 ตัวราย ติ๊ก ไมขีดไฟ X

41 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

42 ฝายผูกแขนเปอนเหงื่อ ฝายผูกแขนเสนขาว ที่มันเกาจนผูสาวถาม เบียร พรอมพงษ √

43 กิ่งไมบวิเศษ อายเวาหยังบได อายเฮ็ดหยังบได ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ฝากพรุงนี้ไวกับอาย อายฮูบวา..ชีวิตกอนอายหาเจอ ตาย อรทัย √

45 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

46 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ตรี ชัยณรงค √

47 คนตอบบอยู พูดบออกยอนวาลําบากใจ ที่ใครเขาอยากให เอิ้นขวัญ วรัญญา √

48 โยนใจใหหมากิน ฮักกันมาตั้งโดน บคิดหลูโตนนองแหน ตั๊กแตน ชลดา √

49 รักพายที่แกงสะพือ นองไปเที่ยวสงกรานตที่แกงสะพือ ดอกออ ทุงทอง √

50 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262024 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

ชื่อศิลปน
ALL HITS ALL CHARTS

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ลูกทุงดัง ฟงทุกพื้นท่ี

TRACK

หนา 6/16



4 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

5 ระยะหาง แม็กซ เจนมานะ X

6 เธอเกง ทามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ําทามกลางเงา Jetset'er √

7 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

8 อยาทําอยางนั้น PORTRAIT;The Rube X

9 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

10 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล X

11 จริงๆมันก็ดี ไมรูสิ ฉันจะยิ้มไดอีกทีพรุงนี้หรือ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

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

13 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

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

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

16 กํานันทองหลอ หลงรักลูกสาวกํานัน ยืนยันดวยชีวี ปอป ปองกูล;โอต ปราโมทย √

17 นวด ใครบางคน ทําใหฉันตองปวดใจเจากรรม ปาลมมี่ √

18 ฉันจะกอด (Hug) ฉันจะไมยอมบอกรักใครเพราะเหงาใจ ลุลา √

19 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

20 รมสีเทา ฉันเฝาถามความสุขอยูที่ไหน KLEAR X

21 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √

22 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

23 โปรดฟงอีกครั้ง เราเดินทางมาไกล โปรดฟงเสียงเรา COCKTAIL;เจง Big Ass √

24 หากโลกนี้ไมมีความรัก(EverydayOccurrenceฉันยังยืนตรงนี้ ที่เคยมีเธอ LOMOSONIC;ธนชัย อุชชิน √

25 ขอวอน 1 Somkiat X

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

27 ไมรักดี(Cover) ไมอยากใหเธอตองเจ็บ ไมอยาก Instinct √

28 ทดลองใช เธอไมตองเกรงใจ ความรักที่ฉันใหไป ปน Basher √

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

30 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนเหมือนเขา POTATO X

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

32 ไมมีปาฏิหาริย ฉันยังไมเคยคิดนอกใจ ถึงแมวา หนุม กะลา √

33 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

34 เธอมีฉัน ฉันมีใคร บอกมาแลว ไดยินแลว ที่เธอนั้น DA endorphine √

35 พันหมื่นเหตุผล เธอบอกใหฉัน ไปเจอคนที่ดี KLEAR √

36 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

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

38 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

39 เทาไหรไมจํา (ละครบาปรัก) เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

41 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

42 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

43 เก็บรัก รูดี วาฉันไมควรที่จะรักเธออีกตอไป แอมมี่ The bottom blues √

44 ถาฉันไดกลับไป หัวใจยังวนเวียนอยูในอารมณเสียดาย นิว นภัสสร ภูธรใจ;จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

45 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

46 อยาบอก ไมจําเปนตองอธิบายอะไร ก็ได เก็บคําพูด ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

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

49 ไมเคย ฉันไมเคยรู คนที่สําคัญ นั้นมีคา 25 Hours √

50 ปลอย เก็บอารมณ เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป ปอป ปองกูล √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562004 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

2 ซังไดซังแลว กะฮูวาอายทิ้งไป กะฮูวาอายอยูนําเขา ตาย อรทัย √

3 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

4 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

5 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

6 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

7 สิเทนองใหบอกแน แปลวาหยังนออาย กับอาการเปลี่ยนไป ตาย อรทัย √

8 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

9 ใหเขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ยังคงมีเงาเจาในใจอาย จบนานเทาใด มนตแคน แกนคูน √

10 ผูหญิงหลายมือ อกหักมาน้ําตาพังหยาว อีกแลวเรา ศิริพร อําไพพงษ √

11 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

12 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

13 โคตรเลวในดวงใจ จบแลวนานแลว แตฉันยังตั้งใจจํา ตั๊กแตน ชลดา √

14 เมียบไดแตง ขอยเปนเมียเจา ชุดเจาสาวกะบไดใส ศิริพร อําไพพงษ √

15 คอยนองที่ชองเม็ก สาวลาวใตเฮ็ดบาปหัวใจอายแทนอ มนตแคน แกนคูน √

16 ขอใจเธอแลกเบอรโทร แวบเดียวแคดู ก็ทําใหรูวาเธอนะ หญิงลี ศรีจุมพล √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262020 ทําซ้ํา

วันที่วาง 14/02/2562 1 จากไปอยางสงบ ออย แสงศิลป X

2 รองไหไดไหม แซ็ค ชุมแพ X

3 ผูบาวเกา เตะ ตระกูลตอ X

4 รําคาญกะบอกกันเดอ ที่อายทักหา อยากใหเจาฮูวา ลําเพลิน วงศกร √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง อีสานฮิตโดนใจ

TRACK

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง แกรมมี่โกลด ฮิตรอยลาน

TRACK
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5 ฮักแพงกันเดอ จักสิเวาสิวาสิหาคําได มาตอบแทนหัวใจ ไมค ภิรมยพร √

6 ตะดนไป ขั่นบเห็นกับตากะคงบเชื่อวานองตั๋วกัน เบียร พรอมพงษ √

7 #ขอแท็กแฟนเกา ตาร ตจว. X

8 ฮักบานๆ เตะ ตระกูลตอ;สายแนน ญาณัจฉรา X

9 วันเสียตัว(Day Fun) เมย จิราพร X

10 บงึดจักเม็ด นองฮักหลายจนสิตายแทนไดบเคยเฮ็ด ตั๊กแตน ชลดา √

11 เจาตั๋ววาฮักอาย บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย มนตแคน แกนคูน √

12 เจ็บก็ไดถาอายอยากจบ ตั้งแตฮูวาอายแอบไปมีเขา นองก็เฝา ตาย อรทัย √

13 ฮักแลวจบ คบแลวเจ็บ การฮองไห..บไดซอยใหไผกลับมา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

14 เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง เอาความขมขื่นไปทิ้งแมโขง ศิริพร อําไพพงษ √

15 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

16 คิดไปเอง ไอดิน อภินันท X

17 จากใจแฟนเกา คะแนน นัจนันท X

18 หมองเกา ยังคิดฮอด อายยังคงคิดถึง เสี้ยววินาที ตั๊กแตน ชลดา X

19 บฝนใจฮัก ถืกเจาถิ่มไป แตอายกะยังฮักเจาอยู ลําเพลิน วงศกร √

20 สั่งน้ําตาไมได เปนแคคนที่เคยสําคัญ เปนความฝนที่เกือบ เอิ้นขวัญ วรัญญา √

21 ตัวดูดเลือด เบนซ คําผุนรวมมิตร ท็อปไลน X

22 ศาลาคนเมา ดอกแค ท็อปไลน X

23 คิดฮอดผูบาวสะแบง ยามเมื่อฟาค่ําแลง หอมดอกสะแบงแดง กานตอง ทุงเงิน √

24 นองฮักเขา ตอนอายบฮัก นองฮักเขาตอนใด มันจุกเดอายถูกถาม ขาวทิพย ธิดาดิน √

25 มันฮักแตเจาฮูบ คํากะเลิกสองคํากะลา เวาใสหนา ตรี ชัยณรงค √

26 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

27 ถิ่มนองไวตรงนี้ละ อายเมื่อยบนอที่ตองฝนทน ตั๊กแตน ชลดา √

28 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

29 น้ําตาหยดยังกด like รูเต็มอก..วารักตกกระปอง บได ตาย อรทัย √

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

31 อายตั๋ววาฮักนอง บตองเวาดอกหลา ประหยัดไวสาคําอธิบาย ขาวทิพย ธิดาดิน √

32 แผนดินไหวในใจอาย ตาร ตจว. X

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

34 สิงึดติ บตองยาน นองสิไปตีเขา นองบเอาชีวิต เตะ ตระกูลตอ X

35 เปะเวอร บแมนคนสวย ขาวหมวยคือเขา กะยอนวา ลํายอง หนองหินหาว X

36 ผัวไผกะชาง บัวผัน ทังโส X

37 อินดี้ขาดง อายเปนหละผูบาวบานๆ งานบานใด ศร สินชัย √

38 คนใช เกิดชา อยากฮักสิตาย แตก็อายใบเกิด ศิริพร อําไพพงษ √

39 วาสนา คูแฝดโอเอ X

40 ติด ร.วิชาลืม วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

41 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

42 บอกรัก..แตบรูสึกวารัก บใกลบไกล แตเหมือนหายไปจากชีวิต ตาย อรทัย √

43 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

44 ปริญญาเจ็บ ถึงบฮูจริงแตลูกผูหญิงทุกคนรูสึก ศิริพร อําไพพงษ √

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

46 หลานติดไลน ยายติดเฟส หญิงหวึ่ง กับ ยายแหวง X

47 เตยฟาผา เอามา มา มา มา มาๆ สนุกเฮฮากัน ศิริพร อําไพพงษ √

48 ลําซิ่งสายโสด บอยากใหไผเห็นน้ําตา บใหไผฮู ตั๊กแตน ชลดา √

49 วิ่งวาว คํามอด พรขุนเดช X

50 สงขาวสาวเลย ลมพัดตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ตึ้ง ศร สินชัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262029 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 อยูตรงนี้เสมอ หากเธอตองเหนื่อย หากเธอตองแบก CLASH √

3 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

4 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

5 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

6 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

7 เจ็บนอยที่สุด ZEAL X

8 Stay อาจมีฝนที่หลนมาชั่วคราว และเมฆขาว GETSUNOVA √

9 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

10 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

11 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

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

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

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

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

16 ครึ่งใจ แมวาเขาจะทิ้งเธอไป หัวใจเธอมีแตเขา กัน นภัทร √

17 มาทันเวลาพอดี ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟารอง ฉันกลัวรถติด มุก วรนิษฐ ถาวรวงศ √

18 โทษที่เอาแตใจ Nothing I can say เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

19 อาว บีบเขาไป บีบน้ําตาแลวบีบมือฉัน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

20 จีบ...(May I ?) รณเดช วงศาโรจน (แหนม) X

21 มีผลตอหัวใจ นนท ธนนท X

22 หนาหนาวที่แลว The TOYS X

23 ถาฉันหายไป ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) X

24 พัง..(ลําพัง) ทําไมในวันนี้เธอไมเหมือนเดิม GETSUNOVA √

เพลงฮิต ฟนเวอร
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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25 ระหวางเราสองคน เราสองคนอยูบนถนนเสนทางที่ตาง จิรากร สมพิทักษ (เอะ) √

26 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

27 คูชีวิต เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝน COCKTAIL √

28 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

29 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

30 เหนื่อยเกินไปไหม กี่ครั้งกี่หนที่ตองเหนื่อยใจ จีนา ดี ณัฐชา เดอซูซา √

31 รูและเขาใจ ความเปนจริงที่ใจของฉันน้ันเองก็รับรู Crescendo √

32 กาลเวลาพิสูจนคน เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันตองเดินทาง COCKTAIL;ไมค ภิรมยพร √

33 ทางของฝุน(Dust) อยาใหฉันรั้ง เธอไวเลย จากตรงนี้ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

34 แคไดคิดถึง ตั้งแตครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผล MUZU √

35 ภาพจํา จากวันนั้นที่เธอผานมา โชคชะตาใหเรา ปองกูล สืบซึ้ง(ปอป) √

36 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

37 พื้นที่ทับซอน เมื่อในวันนี้ฉัน ตองกลายเปนคนที่ไมใช บอย Peacemaker √

38 ดื่ม ฉันรูแลว ที่เรานัดกัน เพื่อมาบอกลา The Yers √

39 นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five X

40 เธอทําใหไดรู เธอทําใหฉันโกรธ ทําใหฉันแอบยิ้ม Potato √

41 กระโดดกอด เธอยังจําเรื่องราววันสุดทายไดรึเปลา KLEAR √

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

43 วุนวาย อยากจะกินแตมันก็กินไมได อยากจะนอน 25 Hours √

44 เขียนไวขางเตียง(Cover) ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยูลับๆ PARADOX √

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

46 แบตสํารอง (POWER BANK) ไมเปนไร ถาเธอยังไมเลือกฉัน บอย Peacemaker √

47 ตัวปลอม (โฆษณา KFC) เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนเหมือนเขา POTATO X

48 รูดีวาไมดี ฉันแคคนที่เธออาจมองไมเห็น ฉันแคคนท่ี GETSUNOVA √

49 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

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

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262008 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

2 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

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

4 รองไหใกลหนองหาน ค่ําค่ํา แลงลงแดดอัสดง ตาย อรทัย √

5 สั่งฟาไปหานอง ฟารองกองกังวาน คิดฮอดบานอีสาน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

6 พี่จาหลับตาไว ดูนั่งดูเดือนเพ็ญ ลอยเดนละบนนภา ขาวทิพย ธิดาดิน √

7 หนาวลมที่เรณู เรณูนคร ถิ่นนี้ชางมีมนตขลัง มนตแคน แกนคูน √

8 สัญญาเดือนสาม ยานเจานั่นบฮักอาย ยานหัวใจของอาย ไหมไทย ใจตะวัน √

9 แอบคอย คุณดีอยางไร ทําไมฉันจึงรักยิ่ง ตาย อรทัย X

10 สิ้นกลิ่นดอกคูณ ขอ ฝากคํากลอน เปนสุนทร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ทหารเกณฑผลัด 2 โอกานดาตาหวานทหารเกณฑ ไหมไทย ใจตะวัน √

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

13 ลําเพลินสลับเตย โอ..โอโฮโอย..โอโฮโอย..ละนอ ศิริพร อําไพพงษ X

14 อีสานบานเฮา หอมดอกผักกะแยง ยามฟาแดงค่ํา ไหมไทย ใจตะวัน √

15 ภูพานสะอื้น ภูพานสูงตระหงานเงื้อมฟา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 พี่จาแดงกลับมาแลว ใครก็รูวาแตงนั้นเปนแฟนพี่ ตาย อรทัย X

17 ช้ํารักจากอุบล เหมอมองฟาหมน คิดถึงอุบล บานแฟน มนตแคน แกนคูน X

18 อีสานกู ฟงเสียงแคน แสนเปลี่ยวอยูเดียวโดด ไหมไทย ใจตะวัน X

19 ลูกทุงคนยาก ผมจรรอนแรมจากลุมน้ํามูล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

20 สาวนักเรียนตําตอ โอย..นอ..ละทาน ผูฟงเอย บัดนี้ ขาวทิพย ธิดาดิน X

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

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

23 นับวันจะหางเหิน หัวใจดวงนี้ มอบรับเขาหมด ศิริพร อําไพพงษ X

24 ฮักนองคนเดียว ลมหนาวโชยพัดยอดไผ ออนเอนไหว ไหมไทย ใจตะวัน;ตาย อรทัย √

25 อาลัยพระธาตุพนม น้ําตาหลนเสียแลวละคนอีสาน มนตแคน แกนคูน √

26 บมีพี่ที่อิสาน นกเขาคู พรากคูกะยังขัน กาเหวาวอน ตาย อรทัย X

27 รักขามโขง เพ็ญเดนยามกลางเดือนสิบสอง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

28 สัจจาหญิง พี่ฮักนองมาแตดนนาน ตั้งแตหนองหาน ศิริพร อําไพพงษ √

29 ลําเพลินเจริญใจ พอแตเปดผากั้ง อออกมาสองจั่งมองเห็น มนตแคน แกนคูน X

30 ไกลบาน เพราะพี่มันจนคนท่ีไหนแล ตนคูน อนันตา X

31 สาวหมอลําจําได เจอะหนาก็รูวาคุณครู เคยสอนหนู ขาวทิพย ธิดาดิน X

32 นักรบหวงแฟน ออมแขนของพี่ที่เคยกอดนอน ปานนี้ มนตแคน แกนคูน X

33 ทนหนาวอีกป ลมหนาวพัดมาอีกแลว นองแกว ไผ พงศธร ศรีจันทร X

34 สาวเลยยังรอ ลมพัดตึ่งก้ําภูกระดึงเขตเมืองเลย ตาย อรทัย √

35 นองออย นองออย พี่บุญนอยตองพลอยชวดชม ตนคูน อนันตา X

36 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

37 สายตาพิฆาต อันนี่ เคยประสานตาอาย คืนเดือนหงาย ขาวทิพย ธิดาดิน X

38 อาลัยสาวเรณู เสียงเพลงนี้เซา สงถึงสาวชาวเมืองเรณู มนตแคน แกนคูน √

39 คอยรักจากเสียงพิณ โอย..นอ..ละหนา คอยคอยอาย ศิริพร อําไพพงษ X

40 คิดถึงทุงลุยลาย จากอีสานบานนามาอยูกรุงจากแดนทุง ตาย อรทัย X

41 น้ําชีแหงความหลัง มองเห็นน้ําชีหัวใจของพี่นี้แทบจะพัง ไผ พงศธร ศรีจันทร X

42 รักอันตราย เสียดายนางพี่จนนองหางรักจึงจางจากจร ตนคูน อนันตา X

43 ลําเพลินเชิญยิ้ม ละพอแตเปดผาฟาวเห็นอายบาวมายืนซอ ศิริพร อําไพพงษ X

44 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

รวมฮิต ตามฮอยอีสาน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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45 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

46 มีบางไหมรักจริง พี่จาคําสัญญาพี่จําไดไหม พี่บอกรักนอง ตาย อรทัย √

47 อาลัยชายแดน ไมอยากใหไปแตมันจําใจตองใหจาก ขาวทิพย ธิดาดิน X

48 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

49 เมาหนักเพราะรักติ๋ม คนหมนหมองคือบักทองตองถองเหลา ตนคูน อนันตา X

50 สาละวันรําวง นอยออนแอน...แมนมิ่งสาวสวรรค รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD G0262011 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

2 คนในความคิดฮอด จดชื่อคนของหัวใจ มาเก็บเอาไว ตาย อรทัย √

3 คิดฮอดวันละหนอย เก็บคําวาคิดฮอด หยอดกระปุกหัวใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 อยากกอดผูชายคนนี้จังเลย ความรูสึกบอก วาชอบคนนี้จัง ศิริพร อําไพพงษ √

5 หัวใจคึดฮอด บมีธุระแตโทรหาเพราะวาคึดฮอด มนตแคน แกนคูน √

6 คิดฮอดรอกอดแม กอนนอนคึดฮอด บไดกอดแมนานแคไหน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

7 มีความคิดฮอดมาฝาก คือเกาอยูเดอ ถอยคําที่เฮาเวากัน ศร สินชัย √

8 ผูหญิงคนหนึ่ง..คิดถึงอาย พกความคิดถึงไปดวยหรือเปลา ฝากสายลม ตาย อรทัย √

9 ยิ่งหางยิ่งคิดฮอด สบายดีหรือเปลา กินขาวแลวบคนดี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

10 แจวบองในกลองคอมพ คึดฮอดอายเดอ คึดฮอดอายเดอ ศิริพร อําไพพงษ √

11 คิดฮอดเชียงคาน มาเมืองเชียงคาน เมื่อลมหนาวผาน มนตแคน แกนคูน √

12 คอยทางที่นางรอง ใจผูสาวอําเภอนางรอง ถูกความหมนหมอง ดอกออ ทุงทอง √

13 รอรักใตตนกระโดน มองนั่งมองดูตนกระโดน ยืนอยูใกล ไมค ภิรมยพร √

14 แอบรักแอบคิดถึง เมื่อไดเห็นหนาเขาเพียงหนอยเดียว ตาย อรทัย X

15 ใชชีวิตเพื่อคิดฮอด นับตั้งแตวัน ที่เจานั้นทิ้งอายไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

16 คิดถึงเธอ ใจคนไมแนนอนมันยอกยอน เอิ้นขวัญ วรัญญา √

17 คึดฮอดคนไกล เบิ่งตะเว็นแดง...ยามมื้อแลง มนตแคน แกนคูน √

18 เสนทางสายคิดฮอด ลมยามเดือนสามคลอย พัดวอยๆขางซอกตึก ตาย อรทัย √

19 ขอยืมคิดฮอดแนเดอ ก็เพิ่งรูสึกกับอายนี่ละ ที่เปนแบบ ศิริพร อําไพพงษ √

20 โทรมาคิดฮอด เห็นดอกไมกับสายลม มันหยอกเยา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

21 คิดฮอดอีสาน โอยสิเฮ็ดจังได สิเฮ็ดจังได ตาย อรทัย √

22 คึดฮอดคืนฟงลํา นั่งกินกวยเตี๋ยวชามเดียวกันคืนน้ันจําได เอกพล มนตตระการ √

23 คึดฮอดสาวบานเพิ่น สาวบานเพิ่นบังเอิญไดพบเจา แมคา ไหมไทย ใจตะวัน X

24 คึดฮอดสาวผาปา กลับมาอยูบานเฮา ใหกรุงเทพฯเหงา ศร สินชัย √

25 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ ฝากใจดวงนี้ถึงอายคนนั้น สะพาน ตาย อรทัย √

26 คึดฮอดกอดบได คําถาม สุดฮอด อีหยังคึดฮอดแตกอดบได ศิริพร อําไพพงษ √

27 โรงงานปดคิดฮอดนอง เจาไปอยูไสโทรหายามใดบเคยติด มนตแคน แกนคูน √

28 คิดฮอดจังเลย คืนหนึ่งดวงจันทรตระการแสงจา ตาย อรทัย X

29 คิดถึงจังเลย ไมเจอะกันนานคิดถึงจังเลย ไมค ภิรมยพร X

30 อยากเห็นหนาจังเลย คึดฮอดทุกวันอายอยูทางนั้นคือกันบนอ ศิริพร อําไพพงษ √

31 ฮักเจาคือเกาเดอ คิดฮอดหละเนาะ จึงกดเบอรตอทางไกล ไผ พงศธร ศรีจันทร √

32 มื้อใดสิคิดฮอด จั่งแมนเฮ็ดใหรอ นานแทนอ นออาย ตาย อรทัย √

33 เหนื่อยจังอยากฟงเสียง คงเปนอีกวันที่หนัก ผลักออกจากใจ ไหมไทย ใจตะวัน √

34 คุย line บหายคิดฮอด หายไปอยูไสมาฮูบวาคนถานอยใจ มนตแคน แกนคูน;ขาวทิพย ธิดาดิน √

35 รอสายคนใจดํา ใจดําแทหนอ ทิ้งใหหนาจอวางงาน ศิริพร อําไพพงษ √

36 ขอจองเปนแรงใจ รออยูตรงนั้นกอนไดไหม ตรงที่ใครๆ ไมค ภิรมยพร √

37 อยากฟงคําวาคิดฮอด ลมวอยๆเดือนสามฝนฮํา ดอกบัวมวงแลว ตาย อรทัย √

38 เกิบซอดคิดฮอดนอง เปดออดหลอด บ เห็นฮอดฮอย เอกพล มนตตระการ X

39 ฮูบ...วาคึดฮอด หละคึดนําสาวคนที่เคยไดเห็นหนา มนตแคน แกนคูน √

40 คิดฮอดคนขี้ต๋ัว บัดนี้...วาแมนเจาฮักแน ที่แทกะแค ศร สินชัย √

41 คิดถึงพอ คิดถึงแม คิดถึงบาน ไดยินหมอลํา ครวญคร่ําตามสายลมมา ตาย อรทัย √

42 คือเจาเทานั้น ดั้นดนมาแสนไกล ดวยจุดหมายเพื่อเปน ไหมไทย ใจตะวัน √

43 คิดฮอดทุกคน นองนิดอุดรนองพรขอนแกน มนตแคน แกนคูน √

44 บเหงาบคึดฮอด หากบเหงาเบอรเราเขาหาง ศิริพร อําไพพงษ √

45 รอเดอคนดี มีสมองกับสองแขน มีคําวาแฟนเปนตนทุนใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

46 คิดถึงบานนา เด็กบานนอกมาอยูบางกอกตั้งหลายป ตาย อรทัย X

47 คิดฮอดอยางแฮง เกิดมายังบเคยฮักปกหลักฮักไผเทานอง ไมค ภิรมยพร √

48 มองจันทรวันคึดฮอด มองจันทรบนฟาตางหนายามมาไกลกัน ดอกออ ทุงทอง √

49 อยูหมองใดก็คึดฮอด คลื่นฮักคลื่นใจอยูที่ใดก็มีสัญญาณ เอกพล มนตตระการ √

50 อยูไสนอ..เจาของคําวาคิดฮอด คือนานแทนอ คําถามขึ้นจอในใจ ตาย อรทัย √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262016 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ตามใจแมเถิดนอง ตามใจแมเจาเถิดหลา ผูเพิ่นเลี้ยงเฮามา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

2 ชมรมแท็กซี่ เดิน เดิน ชมเจอะชมรมแท็กซี่เจาเกา มนตแคน แกนคูน X

3 สาวชาวนาครวญ เสียงซอออดอวนแอวสาว ศิริพร อําไพพงษ X

4 น้ําตาหลนบนโตะจีน ไดรับบัตรเชิญหลงเดินมาในงาน ศร สินชัย √

5 น้ําตาหลนบนที่นอน น้ําตาหลนบนขอบเตียง ตาย อรทัย X

6 เขามีอะไรกันแลว เขามีอะไรกันแลว สิ้นแววเสียแลว ไมค ภิรมยพร √

7 มันตองถอน ปอยฝาย มาลัยพร X

8 มักสาวซอนแลน นอกจากชางตัดผม นอกจากชางตัดผม พี สะเดิด √

9 ขาขาวสาวลําซิ่ง บุญบานเฮา มวนแทนอ พอกัน หญิงลี ศรีจุมพล √

10 มอเตอรไซคฮาง ร็อคแสลง X

11 สิงหคะนองลํา เขาฟงบอดี้สะแลมๆ หมูเฮามักแจมลูกคอ มนตแคน แกนคูน;ไหมไทย ใจตะวัน √

รวมเพลง หมอลําฮิตตลอดกาล

ลูกทุงฮิต คิดฮอดหลาย
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
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12 หงษทองคะนองลํา สายลมละก็โชยพัดตอง สาวหงษทองละออกมา ขาวทิพย ธิดาดิน X

13 คิดฮอดปลาเข็ง เฉลิมพล มาลาคํา X

14 หนาฮานประจานฮัก อกหักเทื่อนี้ หัวใจ บ มีทางออก เจ็บแลว ศิริพร อําไพพงษ √

15 สัญญาหนาฮาน เตนหนาฮาน บุญบานเฮา (ซ้ํา) ตาย อรทัย √

16 ซูเปอรสตารหนาเฟซ ฮูบนองเหลา เจาคือซูปตาร ไผ พงศธร ศรีจันทร √

17 ขอรักนองสาวเพื่อน หมูเอยหมู อยากใหหมู ซอนเฮาแนไดบ ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร X

18 ไอหนุมชุมชน คนจนคืออายวันวาเลนไทนยังไปไตหนู ศร สินชัย √

19 คอยคิวจอดใจ ละซัง..ผูชายหลายชู..ใจเพิ่นมี ดอกออ ทุงทอง X

20 ดอกกระเจียวลืมทุง (เกริ่น)ละฝนตกโฮยเดือนสามคลอย ปอยฝาย มาลัยพร √

21 จั่งแมนเพิ่นคัก เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ ศิริพร อําไพพงษ √

22 ปลาคอใหญ เดือนสามออกใหมเกาค่ํา ไดมายาม มนตแคน แกนคูน √

23 อยาใหแครขางเดียว บคึดฮอดกันเลยคนเคยรอดําแทหนอหัวใจ ตาย อรทัย √

24 หวานใจหนาจอ กดอักษรเรียงรอยถอยคํา ในนามของ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

26 โลโซโบวรัก ละคึดหยังหลายใหมันยาก สาวกคนอกหัก ศิริพร อําไพพงษ √

27 หลอยฮัก เอาฮานี้ คือหลอแทๆ ออนแอแล หญิงลี ศรีจุมพล √

28 ลํานําอีสาน ไดยินเสียงฟาฮอง..ขามภูพานมาฮื่นฮื่น มนตแคน แกนคูน √

29 โปงลางอีนางเดอ (ล.ดวงตาในดวงใจ มาแลวเดอพี่นอง ทวงทํานองเพลงบานเฮา ตาย อรทัย √

30 สาวกันตรึม โอ โอ เนียงเอย อายเพิ่งเคยไดพาใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

31 จักรยานแกนหลอน ร็อคแสลง X

32 ฮักสาวตําหมากหุง ตํา ตํา ตํา ตอกย้ําความจน อยูขางถนน พี สะเดิด √

33 กระเทยประทวง ปอยฝาย มาลัยพร X

34 อีแหลโสตาย โอยนอ พวกผูชายนอมันเลนเห็นผูหญิง ศิริพร อําไพพงษ X

35 คันแขวแอวลอย คันแขวๆ ผูสาวแอวลอย เบิ่งเพิ่น ศร สินชัย √

36 ยานอายบใจ บ ใจยานอาย บใจ ยานปากกับใจของอาย ดอกออ ทุงทอง √

37 โจรบมีสัจจะ เฉลิมพล มาลาคํา X

38 เจาหญิงลําซิ่ง เวทีชีวิตเหมือนกลองตีผิดจังหวะ ตาย อรทัย √

39 สาวนาขาแดนซ พอฝนลาฟาสั่ง เจาออกเดินสายไปกับ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

40 ลารักกลับแนวรบ ลูกแพร อุไรพร;ไหมไทย หัวใจศิลป X

41 รอยเล็บที่ระลึก รองรอยเล็บมือนองนาง ยังฝงอยู มนตแคน แกนคูน X

42 งิ้วตองตอนออนผูบาว โอยอายเอย...สาวหมอลําคือนองสิหมายปอง ศิริพร อําไพพงษ X

43 บาวพันธุพื้นเมือง ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซื้อซีดีปลอม ไหมไทย ใจตะวัน √

44 หวงสาวเสื้อฮัด เห็นสาวใสเสื้อจอนทั้งสะออนและเปนหวง ศร สินชัย √

45 ขอยืนเคียงขาง ละนองขอยืนเคียงขางฝากความฮัก ดอกออ ทุงทอง √

46 ไปรักกันที่อื่น..ไดบ ฮักกันมานานหลายป แตวันนี้นองหลอยมี ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 บอกลาโทรมาก็ได นองสาวเอย..หละคันสิบอกเลิกพี่ มนตแคน แกนคูน √

48 ลําเพลินสลับเตย โอ..โอโฮโอย..โอโฮโอย..ละนอ ศิริพร อําไพพงษ X

49 จุดเทียนเวียนวน จุดเทียนเวียนวนเรามาหลายคนวนเอย รวมศิลปน √

50 เตยลา เฉลิมพล มาลาคํา X

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262022 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ไสวาสิบถิ่มกัน กอง หวยไร X

2 กลับคําสาหลา คําสั้นๆ ที่ความยาวมันบถึงนาที ไมค ภิรมยพร √

3 ถิ่มอายไวตรงนี้ละ เจาเมือยบนอที่ตองฝนทน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

4 คําวาฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส อายบอยากเชื่อสายตา วาภาพตรงหนา มนตแคน แกนคูน √

5 บุญผลา บนาเซ่ือเนาะวาเฮาสิมาพอกัน ไมค ภิรมยพร √

6 อยาใหเขาฮูเดอ เปนหยังคือเฮ็ดแนวนี้ มันบดีฮูบ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

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

8 คูคอง กอง หวยไร X

9 ในความคึดฮอดมีแตเจาผูเดียว ฮัก มันยังฮักคือเกา ฮัก ที่เบิดสิทธิ์ ไมค ภิรมยพร √

10 หมอนขาด สาดผืนเกา วางไวสา..ปญหาใจพักเอาไวกอน ไผ พงศธร ศรีจันทร √

11 ตรงนั้นคือหนาที่ ตรงนี้คือหัวใจ เซาฮักละบอคือเฮ็ดหนางอใสอาย มนตแคน แกนคูน √

12 บเปนหยัง กอง หวยไร X

13 บนถนนสายความดี ฟาจะเห็นไมเห็น ไมเห็นจะเปนอะไร ไมค ภิรมยพร √

14 คนที่ใชไดแคมอง แคคิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

15 กรณิการ อยูกับความเหงา เหมือนคนท่ีเมาน้ําตา มนตแคน แกนคูน √

16 คําขอ กอง หวยไร X

17 ใครหนอ หนอใคร ใครที่ปลุกฉันใหตื่นตอนเชา ทุกวัน ไมค ภิรมยพร √

18 อายเสียเจาไปหรือยัง อยา...อยามาเวาเถาะวายังคือเกา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

19 ใหเขาไปหรือใหอายเจ็บ ซอยถามหัวใจเจาใหอายแหน วายังแคร มนตแคน แกนคูน √

20 ยังไงก็ไหว กอง หวยไร X

21 อยากใหเธอเขาใจ ผูชายคนนี้อยากเปนคนดีของเธอ ไมค ภิรมยพร √

22 ตัวไกล ใจฮักมั่น บไดไปหา เพราะวายากงานที่ทํา บไดใจดํา ไผ พงศธร ศรีจันทร X

23 ริมฝงหนองหาน ฟางามยามแลงขางทุงหนองหาน มนตแคน แกนคูน √

24 อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ อยากบอกอีกครั้งวายังรักเธอ รักเธอ ไมค ภิรมยพร √

25 รักแทบไดแปลวาโง ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

26 ยังจํา..ทุกสิ่งที่เธอลืม ถอยมาไกลดึงตัวอาย ตั้งแตวันอกหัก มนตแคน แกนคูน √

27 อิ่ม กอง หวยไร X

28 แคแขกรับเชิญ งานแตงที่ใดเปนไดแคแขกรับเชิญ ไมค ภิรมยพร √

29 ไมมีขอแมตั้งแตเริ่มตน สิบถามเธอเคยรักใคร กอนมาเจออาย ไผ พงศธร ศรีจันทร √

30 เขาขอไลน อายขอลา เฝาสงไลนพายรักฝากใหเธอ มนตแคน แกนคูน √

31 สวรรคพรากรัก กอง หวยไร X

รวมเพลงฮิต 4 หนุมขวัญใจไทบาน
TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน

หนา 11/16



32 เดาใจฟา เสี่ยง...รักเจาแบบเดาใจฟา ไมค ภิรมยพร √

33 ตนทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา เบิ่งทางสิไปคือไกลแทนอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

34 อายบแมนเขา ยามน้ําตายอย อายคอยซับดวยใจฮัก มนตแคน แกนคูน √

35 คิดฮอดถิ่น กอง หวยไร X

36 นักสู ม.3 เปนสามัญชนคนจนไมมีนามบัตร ไมค ภิรมยพร √

37 สําคัญกวาลมหายใจ เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเปนของเธอ ไผ พงศธร ศรีจันทร √

38 ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ วันเกณฑทหาร อายจับไดใบแดง มนตแคน แกนคูน √

39 วันนี้ตองดีกวา กอง หวยไร X

40 เด๋ียวมันก็ดี ออกจากบานนา มาเมืองหลวง ไมค ภิรมยพร √

41 สูเดอพี่นอง เปดทีวีก็มีแตขาวปลุกม็อบ ที่ยัง ไผ พงศธร ศรีจันทร √

42 แพรบสนามรัก กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ นองนาง มนตแคน แกนคูน √

43 ลูก ตจว. ดีดาดาดา ดาดาดาดา ดีดาดาดา ไผ พงศธร ศรีจันทร √

44 ปใหมทุกวัน ไมตองรอปใหม ก็เปนคนใหมได ไมค ภิรมยพร √

45 บพรอมแตบแพ ถาเปนแผนดินไหว..ก็คงวัดได มนตแคน แกนคูน √

46 ฝนใจหนอยไดไหม แคมองตาก็รูวาเธอเปลี่ยนไป ไผ พงศธร ศรีจันทร √

47 เพราะโลกนี้ไมมีใครแทนเธอได ดั่งฟามีดวงตะวันคือใจพี่นั้นที่มีแตเธอ ไมค ภิรมยพร √

48 ยังคอยที่ซอยเดิม หองเชานอยๆ ปากซอยมีรานเซเวน มนตแคน แกนคูน √

49 อาลัยบัวเขียว อายเหงา...เหมือนขาวขาดฝนตนเหี่ยว ไผ พงศธร ศรีจันทร √

50 ทางลูกรัง ตอจากนี้ไปใหเธอโชคดี จากกันวันนี้ ไมค ภิรมยพร √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262025 ทําซ้ํา

วันที่วาง 21/02/2562 1 ดวยรักและผูกพัน หากเราตองจากกัน จะ ธงไชย แมคอินไตย(เบิรด) √

2 เรามีเรา แตกอนแตไรไมเคยอุนใจ ฐิติมา สุตสุนทร(แหวน) √

3 เจาสาวที่กลัวฝน เหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มตน เรวัต พุทธินันทน √

4 แรกนัด วันทั้งวันเธอตรึงแนนอยูในใจ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร √

5 บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม บอกหนอยไดไหม นันทิดา แกวบัวสาย √

6 เชาวันอาทิตย ถึงแลวเชาที่สุขใจ บาราคูดัส √

7 ผูชายเฉิ่ม..เฉิ่ม ที่จริงแลวเธอคงจะไดยิน ทูน หิรัญทรัพย √

8 เจาดอกไมบาน วันเวลา ที่ไมอาจจะลืมเลือน เอ็กซ วาย แซด √

9 ไป ๆ มา ๆ ไป..ไป..มา..มา..เราก็มารักกันจนได ศิลปนน้ําใจ X

10 วิชามาร อยาก จะรูใจเธอ จริงนะอะไร เทห อุเทน พรหมมินทร X

11 โกรธกันจริงหรือเปลา โกรธกันจริงหรือเปลา ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ √

12 มีไหมใครสักคน มีไหมใครซักคน ที่จิตใจ ผุสชา โทณะวณิก √

13 ทอฝน ทีละนิด ทีละนอย สินจัย หงษไทย(เปลงพานิช) √

14 นอนไมหลับ นั่งอยูจนเชาอยากจะนอน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

15 ไมไววางใจ เทห อุเทน พรหมมินทร X

16 ใจใหไป ก็มีแตใจใหไปไมคิดอะไร แคอยากใหเธอ เสกสรรค ปานประทีป √

17 ฟงซิฟง ฟงซิฟง และฟงอยางตั้งใจ ใหม เจริญปุระ √

18 ไมอยากกลับบาน ดวงตะวันก็ลับ ดาวก็จับเต็มฟา เพ็ญพักตร ศิริกุล √

19 เหนื่อยไหมดาว เกิดมาเปนดาวพรางพราวนภา มาชา วัฒนพานิช √

20 เปลาหรอกนะ หากบังเอิญถาเธอไดเจอ คริสตินา อากีลาร √

21 กองไว ที่แลวมา เธอไมเคยดูแลหัวใจ เจตริน วรรธนะสิน(เจ) √

22 คืออะไร บอกฉัน วาเธอไมเคยคิด ไมเคย ปฏิภาณ ปฐวีกานต(มอส) √

23 น้ํานอย แพไฟ เติมใจเธอดวยรัก เติมไปจนหมดใจ นาวิน ตาร √

24 คนใกลตัว เคยไดยินใครๆ บอกไว อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อิงค) √

25 ก็แคเสียดาย มันเสียดาย แคเพียงเสียดายมากกวา อลิสา อินทุสมิต(ยูยี่) √

26 ไมตองหวง...ไมตาย ขอบใจสักครั้งที่คิดเปนกังวล ธัญญรัตน กิ่งไทร √

27 ชางไมรูเลย ในแววตาทั้งคูไมรับรูอะไร สมประสงค สิงหวนวัฒน √

28 ขอเวลาตั้งตัว รูวาเธอเปลี่ยนไป แตเพิ่งรูสึกตัวไม มาชา วัฒนพานิช √

29 กดดัน เคยเธอเคยบางไหม ตองเปน เสาวลักษณ ลีละบุตร(แอม) √

30 รักไมยอมเปลี่ยนแปลง ฟายังมีหมน ฝนยังมีวันแลง ติ๊ก ชิโร √

31 ไดอยางเสียอยาง จากเคยรักอยู จากเคยรักกัน อัสนี โชติกุล;วสันต โชติกุล √

32 ยิ่งใกลยิ่งเจ็บ จากคนคนที่เคยมีใจกันอยู ศักดา พัทธสีมา;อินคา √

33 กลับคําเสีย แคเพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป กัมปะนี √

34 ทําใจลําบาก อยูกับเธออยางเชื่อใจ ธเนศ วรากุลนุเคราะห √

35 หมื่นลานเพลง สุมเสียงที่เธอไดยินเมื่อฟงเพลงนี้ บิลลี่ โอแกน √

36 อยาใหเขารู ความจริงก็รูกันอยูวาเธอรักคนใหม มิคกี้ √

37 ลางราย หากบางคนที่เคยรักกัน อําพล ลําพูน(หนุย) √

38 กลับมาสักครั้ง อยูตรงไหนรูไวมีคนที่หวงอยู นรินทร ณ บางชาง √

39 ถอนตัว หากมีแตเรา หากมีเราสองคน เสกสรร ชัยเจริญ(หนุม) √

40 ไมมีขอแม อยูกับเธอ ตองทนทานไดทุกอยาง ยุทธพิชัย ชาญเลขา √

41 เพื่อนรักเพื่อนแคน ดั่งฟาฟาดโครมจูโจมลงมาที่ใจ ปู จารุณี √

42 ฝากดูแลแทนฉัน ตัดใจอยางไรใหขาด กับคนที่เคยแคร มาลีวัลย เจมีนา √

43 คิดไมถึง กวาจะมารักกัน ผูกพัน นันทนา บุญ-หลง √

44 เปลามีน้ําตา ดูเธอดีใจ ที่เขาไดหวนมา โรสแมรี่ √

45 รูวามันไมจริง รูตัวเองหรือเปลา บุปผา ธรรมบุตร √

46 จากเพื่อนคนหนึ่ง เพราะวาฉันบังเอิญไดรู นัท มีเรีย √

47 ยังยินดี..ครับเพื่อน ไดยินวาเธอไดเจอกับเพื่อนใหม U.H.T. √

48 อยาเก็บรัก จะเก็บรักเก็บใจทําไม ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว(ปน) √

49 โกหกหนาตาย ปวดใจดังไฟสุมทรวงเธอลวงอกฉัน เทห อุเทน พรหมมินทร X

50 ขีดเสนใต หามใจเทาไร หัวใจก็ยังไมฟง ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี(กบ) √

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
เพลงฮิตจัง...ดังตลอดกาล

ชื่อศิลปน
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เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262015 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/02/2562 1 น้ําตาสาววาริน สาววารินวันนี้ตองกินน้ําตา จินตหรา พูนลาภ X

2 ไมออยไฟ คูแฝดโอเอ X

3 แพพรหมลิขิต นก พรพนา X

4 ผูหนีช้ํา ช้ําใจจึงจากอีสานบานทุง หนีเขาเมือง จินตหรา พูนลาภ X

5 I.C.U.(ไอ.ซี.ยู) คูแฝดโอเอ X

6 เพลงนี้ไมเพราะ นก พรพนา X

7 เตางอย จินตหรา พูนลาภ X

8 น้ําตาบักเตี้ย คูแฝดโอเอ X

9 ชวนบาวเที่ยวบาน นก พรพนา X

10 แตงโมจินตหรา แตงโมแตงโมแตงโม แตงโมลูกโต จินตหรา พูนลาภ X

11 หลูโตนสายตา คูแฝดโอเอ X

12 คําตอบสุดทาย นก พรพนา X

13 หาหมอ จินตหรา พูนลาภ X

14 วาสนา คูแฝดโอเอ X

15 มุมเหงาสาวอกหัก นก พรพนา X

16 นัดรอบพออาย อายนัดมารอที่ บขส.ขนสง จินตหรา พูนลาภ X

17 ศึกชิงนาง คูแฝดโอเอ X

18 หลับทั้งน้ําตา รวมศิลปน X

19 ถวยปนหลุดมือ เหมือนลางสังหรณเมื่อตอนถวยปนหลุดมือ จินตหรา พูนลาภ X

20 15 ค่ํา เดือน 4 คูแฝดโอเอ X

21 บัตรเชิญที่ตลึง รวมศิลปน X

22 สาวน้ําพองสะอื้น สาวคนไดเอาใจอายจึงลืมนอง จินตหรา พูนลาภ X

23 โทษฐานที่รักเธอ คูแฝดโอเอ X

24 แคเคยรูจัก นก พรพนา X

25 ลําดวนตําใจ หอมดอกลําดวน ชวนให จินตหรา พูนลาภ X

26 แสนหาฆาพี่ คูแฝดคนอีสาน โอ-เอ X

27 บพอซิไดเปน นก พรพนา X

28 รักสลายดอกฝายบาน งานดอกฝายเมืองเลย จินตหรา พูนลาภ X

29 คุณนายโฟวิล คูแฝดโอเอ X

30 ปลาราทรงเครื่อง สนุก X

31 กอดหมอนขาง กอดหมอนขางติตางวานอนกอดอาย จินตหรา พูนลาภ X

32 คูแฝดคนจน คูแฝดโอเอ X

33 เลือกเขาเถิดพี่ ตัดสินใจหายหนาเพื่อหลีกปญหา นก พรพนา X

34 สาวชุมแพแพรัก จินตหรา พูนลาภ X

35 เหงาใจเมื่อไกลบาน คูแฝดโอเอ X

36 เสียงจากหัวใจ นก พรพนา X

37 คนนําทางใจ จินตหรา พูนลาภ X

38 อีสานคนสู คูแฝดโอเอ X

39 นองแคทางผาน รวมศิลปน X

40 คิดฮอดตลอดเวลา จินตหรา พูนลาภ X

41 ถาจักหนอย คูแฝดโอเอ X

42 ขอเจอหนาจอ นก พรพนา X

43 รักโผลโสนแยม สายฝนฮําใบมี้พี่ทองมีพึ่งหวนโผล จินตหรา พูนลาภ X

44 อยามาหลอย คูแฝดโอเอ X

45 สาวปมทําใจ นก พรพนา X

46 พญานาคฝากรัก จินตหรา พูนลาภ X

47 หองเชาเขาจาก คูแฝดโอเอ X

48 ผูบาวเปลี่ยนไป จินตหรา พูนลาภ X

49 ยอมเจ็บพอแลว นก พรพนา X

50 บอกฮักผานดีเจ จินตหรา พูนลาภ X

เผยแพร/

รหัสปก CD G0562010 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/02/2562 1 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

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

3 ครั้งนี้ ความรักไมใชผูราย สิ่งที่มันรายคือใจ KLEAR √

4 เพิ่งรูตัว โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป มาตัง ระดับดาว √

5 ไมอยากเปนแบบนี้ ปดประตูและนั่งลงเพียงลําพังคนเดียว หญิง รฐา √

6 เกลียดความรัก บางที ก็ไมเขาใจ และบางที ก็ไมแนใจ จิ๋ว ปยนุช เสือจงพรู √

7 คนเดิม กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน นิว นภัสสร ภูธรใจ √

8 พูดไมออก อยากมีถอยคํา เพื่อฉุดดึงเธอ ญาญาญิ๋ง √

9 ทนไดทุกที เจ็บและช้ํามากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน มาตัง ระดับดาว √

10 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

11 สิ่งของ ฉันท่ีเคยโดนทํารายมา ใจเหมือนไมมีคุณคา KLEAR √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262030 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/02/2562 1 คนกลางคืน ที่ตรงฉันยืนตรงนี้มันมืดมน ผูคนเขามา LABANOON √

2 เอาไวคอยคุย (ttyl) GLISS X

3 ก็พอ เธอบอกวาฉันคงผิดหวัง ไมมีทาง Yes'sir Days √

4 ทนทําไม Feat.นิ้งหนอง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง แตเธอก็ยังเหมือนเดิม NOS;นิ้งหนอง √

ชื่อศิลปน
ร็อกไทยใจซื่อ

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน

คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
HER

TRACK ชื่อเพลง

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมฮิต ลูกทุงสะออน
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5 อยากลับมา เธอเคยลองคิดดูบางไหม เจ็บทุกครั้งก็มา The Answer;ปุยฝาย ปยะพร เทพอรุณ √

6 ทุกวินาที เหตุผลดีๆของคนจะไป ที่เธอไดพูดวันนั้น SPF √

7 แอบ ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยูตรงนี้ หนุม กะลา √

8 ถอย GLISS X

9 ไมมีเงื่อนไข สงกรานต รังสรรค X

10 ไมผิดหรอกเธอ 7 DAYS CRAZY X

11 คนเจียมตัว เอื้อมไมถึงรูตัวฉันดียังไกลหาง SO COOL √

12 ใจ..กลางเมือง ที่เห็นวาทอประกายดั่งดวงดาวที่แทมันคือ LABANOON √

13 คนมีเสนห เฮ เธอ ทําไมตัวเธอถึงด๊ําดํา โอแมงามขํา นครินทร กิ่งศักดิ์ √

14 บทเพลงปศาจ สายตาที่ออนโยนของเธอ หัวใจที่ฉันไมเคย The Dust X

15 ใกลเกินไป คําถามในใจ ยังคงชัดเจน เหตุใดเธอจึง Yes'sir Days √

16 นาทีนี้ ขอ ฉันขอเวลาฟงกันสักที ขอไดไหมคนดี จัสติน ผองอําไพ √

17 เธอไมควร เธอไมควรบอกวาเธอยังรักฉัน เธอไมควร PARATA √

18 ยินดีที่ไดรัก เมื่อไมเหลือใจ ถูกแลวที่เธอเลือกเดิน S.D.F √

19 ขอบใจที่พูดแรง(Cover) ถึงฉันจะรูวาเธอไมเคยรักฉัน ปน Basher √

20 คําตอบอยูที่เธอ อยาถามวาฉันจะอยูไดไหม วรวิทย สิทธิเสนา √

21 ตัวรายที่รักเธอ ทศกัณฑ X

22 เมื่อไหรจะจํา? เล็ก วีรชัย X

23 คนไมรัก คนอยูดวยกันทุกวันทําไมจะมองไมออก วง AROUND √

24 ใชเขาหรือเปลา ใชเขาคนนั้นหรือเปลา ที่เธอแอบไปหาเขา ARM SONG √

25 ไดไหม บาดแผลที่เธอโดนเขาทําราย Minor Third √

26 มือ ยังรักเหมือนเดิม แตคงไมเปนเหมือนเคย ปน Basher √

27 เร็ว วง zoom X

28 ภาพทรงจํา Mahafather X

29 กลับมาไดไหม คําวารักที่เคยไดยิน จากนี้ไมมีอีกแลว S.D.F √

30 ยืนกมหนา T_T X

31 อยูไมไหว ก็เพิ่งรูชีวิตมันอยูยากเย็น มองทางใด จัสติน ผองอําไพ √

32 Take Care เก็บมันไวนะเธอคนดี เก็บใจดวงนี้ของฉัน SPF √

33 ผิดที่ไวใจ อยากใหลมหายใจ สุดทาย ไดหมดไป SILLY FOOLS (วงใหม) √

34 อยากจับมือเธอมาวางไว เขาทําเธอใหเจ็บใชไหมคนดี เช็ดน้ําตา Pancake √

35 สิ่งมีชีวิตที่คิดไดและเจ็บเปน เธออยาคิดวาฉันตาบอด ไมเห็นวา SO COOL √

36 อยากใหรูวาเหงา(Cover) แคเพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต หนุม กะลา √

37 ไมสมศักดิ์ศรี หนาอยางฉัน ฉันรูตัวเองดี ไมมีวัน ไท ธนาวุฒิ √

38 ใจสั่งมา หากวาเธอผานมาไดยินเพลงนี้ LOSO √

39 เหตุผล แคอยากใหรูไว วาฉันไมเคยรักใคร BLACKHEAD √

40 ปวดใจ อยูอยูกันไปไมมีความหมาย ฉันก็เบื่อ I-ZAX √

41 ความลับในใจ ฉันเขาใจเธออยู ฉันเขาใจเธอดี วง สิบลอ √

42 อยาหักหลัง เออ ฉันก็ไมใชคนดีเทาไหร ถาดีไมพอ ฟาเรนไฮธ √

43 ปดตาขางนึง ทรงไทย X

44 ทําไมไมคิดดีดี ขอบคุณที่เธอกลับมา แตเหมือนทุกอยางจะ S.D.F √

45 พูดไมไดสักที เธอจะรูบางไหม วาใจฉันมันรักเธอแคไหน Yes'sir Days √

46 คือเธอเทานั้น เก็บไวตรงนั้นหัวใจของฉันเก็บมันเอาไว PARATA √

47 จําเปนตองปลอยมือ ฉันเห็นทาทีของเธอมานานแลว NOS √

48 รอเธอกลับมา ประตูยังคงเปดรอ สิ่งของของเธอวางไว The Answer √

49 คนที่เธอไมควรเผลอใจ (ล.ปกมาร) ฟานําทางใหฉัน ไดมาพบเจอกับเธอ โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ √

50 คิดฮอด คลายจันทราที่อับแสง ลานดวงดาวมืดมน BODYSLAM;ศิริพร อําไพพงษ √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262021 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/02/2562 1 หมาบา พอพีร วงพัทลุง X

2 ระยะทําใจ เหล็กโคน X

3 ไมพูดมากเจ็บคอ เธอเบื่อไหมกับคนอยางฉัน เบื่อไหมที่ Am Seatwo X

4 ลืมไมลง T_T X

5 คูซอม วง L.ก.ฮ. X

6 ซังเต วง กางเกง X

7 ไมมีอะไรจะคุยกับเธอ จําไมไดเหรอ เราเลิกกันแลวมันจบไปแลว แสน (นากา) √

8 ศาลาพักใจ กลวย แสตมป X

9 บัวช้ํา น้ําขุน เปดฉากอยางเราใจ รัชนก ศรีโลพันธุ √

10 เธอมีคาเสมอ สกายพาส X

11 รักหมดใจ ใจหมดรัก ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจ กลวย แสตมป √

12 รักจนไมรูจะรักยังไง มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี พี สะเดิด √

13 กอดจูบลูบคลํา วง L.ก.ฮ. X

14 กรุณาฟงใหจบ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถาเธอไมยุง แชม แชมรัมย √

15 ขวัญใจรถแตง เดช อิสระ X

16 คนเย็นชา สกายพาส X

17 มหาลัยวัวชน วงพัทลุง X

18 คนเมื่อคืน วงกลม X

19 ไวอาลัยแฟนเกา วง Soman X

20 เธอกับฉันและมันอีกคน ดูเธอวันนี้ไมเหมือนเดิมแววตาของเธอ กลวย แสตมป X

21 เหงากวาที่เคย วงซี๊ดด (Zeed) X

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

23 ไมรูหวัน รูเวร จะไมหันมาแล สักนิดเลยหรือ วาฉันเปน รัชนก ศรีโลพันธุ √

24 ถาเขาไมรักรักพี่ไดไหม คนหาวิธีรักเขาใหดี ใจพี่คนนี้เอาใจ แชม แชมรัมย √

ชื่อเพลง คําขึ้นตน ชื่อศิลปน
รวมเพลง เพ่ือชีวิตฮิตติดตลาด

TRACK
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25 เพิ่งคิดถึงไป คิดถึงก็มา ขอดีของความหางไกล คือทําให เสถียร ทํามือ √

26 7 นาที วง L.ก.ฮ. X

27 คนลืมไมเจ็บเทาคนจํา ลืมไปแลวหรือไง วาเธอทําอะไรเอาไว แสน (นากา) √

28 จับเธอแกผา ฉันก็พอจะรูวาเธอนั้นอยากจะไป วงกลม X

29 เสร็จแลว พูดจาจะจาออนหวานออนนอม วง L.ก.ฮ.;แชม แชมรัมย X

30 กุญแจสํารอง ฉันเองดีไมพอ เธอรอฉันไมไหว เดวิด อินธี;วงกลม √

31 ฉันผิดเอง สกายพาส X

32 ตีสองหนา กลวย แสตมป X

33 หัวใจมักงาย มันก็ดีเหมือนกันใหใจมันเจ็บซะบาง นายสน √

34 ไมเจอเธอ ไมเจอคําวาเจ็บ ตั้งแตลืมตา เกิดมาเปนตัวเปนตน พี สะเดิด √

35 ฝนตกในทะเล นานเทาไรที่ฉันตองคอย ทําดีกับความ รัชนก ศรีโลพันธุ √

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

37 ชีวิตไมพรอม แตหัวใจพรอม ชีวิตควรจะโรยดวยกลีบดอกไม ฉันไมรู เสถียร ทํามือ √

38 ความคิดถึงกําลังเดินทาง ความคิดถึง ไมโทรก็ถึงเพราะคิดถึง โกไข √

39 คิดถึงดาเดอ จั๊กไอเวย หัวใจ ไอนาย อยากบอก แสน (นากา) √

40 คนนี้ผมขอ พี่ก็รูวาผมไมรวย ไมมีเทาพี่มี แชม แชมรัมย √

41 จากโตะขางดวยความหวังดี นั่นแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไวในผับ นายสน √

42 อีสาวนี้ ไมเคยจะตายคาอก และไมเคยตองตกมาตาย โรจน หนามฮับ X

43 หมาอีกตัว เพียงคําเดียวที่เธอพูดมา คําวาเธอ กลวย แสตมป √

44 เธอหมดใจ ซานตา X

45 เกาใคร ใหมเรา จะไมสนใจอะไรอะไรถึงเธอจะเคย ตาโอ วงเชอร;เดวิด อินธี X

46 ใจพังพัง วงซี๊ดด (Zeed) X

47 คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว คิดถึงเธออีกแลว เดวิด อินธี √

48 โอย..คิดถึงจัง อยูหางๆทางดานนี้ เสาทีวียังจูนไมติด ดอน ปาละกุล √

49 คบแลวจะรัก วงพัทลุง X

50 เจาชายทายซอย ลงรถเมลเดินเขาซอยดึกๆ หลอๆอยางเรา รวมศิลปน √

เผยแพร/

รหัสปก CD GX0262026 ทําซ้ํา

วันที่วาง 28/02/2562 1 ซอนกลิ่น ลมออนพัดโชยมา น้ําตาก็ไหลริน เหลือเพียง ปาลมมี่ √

2 ความเงียบที่ดังที่สุด มีคําบางคําที่เก็บเงียบงัน คอยเฝารอวันที่ GETSUNOVA √

3 ความลับไมมีในโลก INK WARUNTORN X

4 ความรักกําลังกอตัว นนท ธนนท X

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

6 ใจบาง SIRPOPPA X

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

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

9 รักหรือหลอก (สาบาน?) ดูเธอไมออก ยังคงไมคอยแนใจ KLEAR √

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

11 กอนเชา สายตาของเธอหรือเปลา หรือรอยยิ้มที่ทําให บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแกว √

12 I'm OK รักที่ใหไปรักที่ฉันใหไป ไมตองเกรงใจ เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

13 ใจเย็นเย็น เมื่อกอนไมเปนไร เอะอะก็ตามใจ CLASH √

14 ติดตลก เปนแคคนที่ทําใหเธอหัวเราะเสมอ คนที่ โอต ปราโมทย √

15 หนึ่งคืน ฉันก็แคเหงา ไมไดตองการใคร ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

16 ฟง ฉันไดยินเสียงเธอ ถามผูคนมากมาย Sin;ปณฑพล ประสารราชกิจ √

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

18 ไมอยูในชีวิตแตอยูในหัวใจ กวาจะผานจะพนวันเวลา ที่จะยอมรับ ลุลา √

19 เปลี่ยนไปแลว(Changed) ในวันที่ฉันและเธอหางไกล ในวันที่ฝน JEFF √

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

21 เทาไหรไมจํา เคยเจ็บเคยเสียใจมาเทาไหร ฉันลืมไป POTATO √

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

23 เสียง นี่คือเสียงของฉันท่ีพร่ําบอก นี่คือเสียง The Yers √

24 ของตาย รูแลววาเธอไมเคยรักฉันเลย เธอไมเคย THE MOUSSES √

25 เราไมรูจักกัน เธอไมรูจักฉัน เราไมรูจักกัน ลุลา √

26 พอ ไดเห็นทุกอยางไดรูคําตอบ ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

27 เมื่อวาน ผูคน ตางบอกฉันก็บอก วามันนานแลว โอต ปราโมทย √

28 เรื่องที่ขอ ขอบคุณที่เธออยู ขอบคุณที่ไมหาง ลุลา √

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

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

31 สมดั่งใจ สมดั่งใจเธอหรือเปลา ไดขาววาเขามี แอมมี่ The bottom blues √

32 ไมมีเธอไมตาย ตอนนี้มีเพียงแคเรามีสองคนเทานั้น แกม วิชญาณี เปยกลิ่น;Two Pee √

33 ไมรักก็บอก ไมใชนอกใจ อยามาทําเปนแครและหวงใยฉัน ปองศักดิ์ รัตนพงษ √

34 รถคันเกา เบรคเสื่อมควันดําไฟทายไมดีรถฉันมันเกา ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

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

36 ความรักสีเทา กอนนั้น..รักฉันเปนดั่งสีแดง ชางรอน แพรว คณิตกุล เนตรบุตร √

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

38 พลูโต บอยครั้งที่มองดวงอาทิตยที่ดูแสนไกล คชา นนทนันท √

39 ทรมานตัวเอง ไมรูทําไมวันนี้ฉันฝนถึงเธอ ไมรูทําไม สุพล พัวศิริรักษ (เบล) √

40 First lady คนที่แสนดี คนท่ีนารักอยางเธอ คงจะมี เปก ผลิตโชค อายนบุตร √

41 ปลิว ไดเพียงแตยืนอยูไกล ไกล ไดเพียงแตมอง พลอยชมพู √

42 ยังไมชิน ฉันคงจะไมเศรานาน ไมตองหวงฉัน เอ็มมา เอมิกา กรานท;แพม วัลภา สุนทรผดุงสิน √

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

44 Good Morning Teacher ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เปนคนสอน ชนกันต รัตนอุดม(อะตอม) √

ชื่อศิลปน
ท็อปฮิต ติดเทรนด

TRACK ชื่อเพลง คําขึ้นตน
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45 รักนองคนเดียวววว(ภ.นองพี่ที่รัก) คําวารัก คําวารัก พูดวารัก ไมยากเทาไร ซันน่ี สุวรรณเมธานนท;นิชคุณ หรเวชกุล X

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

47 ควันเหงา ในวันที่พบเจอคนมากมายงายดายแคปลายนิ้ว โอปอ ประพุทธ √

48 รอฉันหรือเปลา เหตุที่ฉันไมมีใคร เพราะวาฉันไมลืมเธอ Bankk Ca$h √

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

50 ชีวิตที่มีชีวิต ทําไมเราตองเดิน ตาม ทางเหมือนกับใคร GETSUNOVA √
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